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1 OBECNÉ INFORMACE
1.1 Jak používat tuto uživatelskou příručku

Účel a cíloví čtenáři

• V této příručce jsou uvedeny základní informace a odkazy týkající se lékařské fyziky, které jsou
nutné pro správné ovládání softwaru společnosti Brainlab pro plánování radioterapeutické
léčby.

• Tato příručka je určena všem členům lékařského týmu, kteří používají nebo pracují se
softwarem společnosti Brainlab pro plánování radioterapeutické léčby, zvláště pak pro lékařské
fyziky.

• Před použitím je třeba si tuto příručku pozorně přečíst a se softwarem se důkladně seznámit.

Připomínky uživatelů

Své připomínky týkající se návrhů na vylepšení této příručky nám můžete sdělit na adrese:
oncology.manuals@brainlab.com. Těšíme se na vaše připomínky a komentáře.

Dostupné funkce

Tato příručka obsahuje informace o různých algoritmech a podporovaných hardwarových
funkcích. V závislosti na typu zakoupené licence, verzi softwaru a národních regulačních
požadavcích je možné, že některé z těchto algoritmů nebo funkcí nebudou k dispozici.

OBECNÉ INFORMACE
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1.1.1 Typografické konvence

Symbol pro varování

Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Musejí vždy obsahovat
bezpečnostní informace týkající se možného poranění, smrti nebo jiného vážného následku
způsobeného nevhodným používáním tohoto zařízení.

Symbol pro upozornění

Upozornění jsou označena symbolem výstražného kroužku. Vždy obsahují bezpečnostní
informace týkající se okolností, které by mohly vést k chybné funkci zařízení, jeho poruše a
poškození nebo způsobit škodu na majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou tištěny kurzívou a obsahují další užitečné rady.
 

Jak používat tuto uživatelskou příručku
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1.2 Kontaktní údaje a právní prohlášení

Podpora

Pokud v této příručce nenajdete informace, které potřebujete, nebo pokud máte nějaké dotazy či
problém, obraťte se prosím na oddělení podpory společnosti Brainlab:

Region Telefon E-mail

Spojené státy a Kanada
Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Asie, Austrálie, Evro-
pa

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

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

Japonsko
Tel: +81-3-3769-6900
Fax: +81-3-3769-6901

Francie a francouzsky mluví-
cí regiony Tel: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Výrobce

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

OBECNÉ INFORMACE

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 15



1.2.1 Právní prohlášení

Autorská práva

Tato uživatelská příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je
zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného
souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• BrainSCAN™ je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• iPlan® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a USA.

Ochranné známky nepatřící společnosti Brainlab

• DosimetryPRO® je registrovaná ochranná známka společnosti VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® je registrovaná ochranná známka společnosti Eastman Kodak Company.
• Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Označení CE

• Označení CE znamená, že tento produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice o zdravotnických prostředcích (č. 93/42/EHS).

• Podle směrnice o zdravotnických prostředcích patří produkty iPlan RT Dose a
BrainSCAN do třídy IIb.

Záruka

Záruka se nevztahuje na produkty, které byly poškozeny následkem nehody, nesprávného
použití, nevhodné reinstalace nebo nevhodného obalu v případě vrácení produktu. Záruka
se nevztahuje na součásti produktu, které byly upraveny nebo vyměněny bez písemného
souhlasu společnosti Brainlab.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na lékařský
předpis.

Informace o jazykové verzi

Všechny uživatelské příručky společnosti Brainlab jsou původně napsány v anglickém jazyce.

Kontaktní údaje a právní prohlášení
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1.3 Obecné poznámky k použití systému
1.3.1 Účel použití

Odpovědnost

Cílem plánovacích aplikací od společnosti Brainlab je poskytnout zdravotnickým
pracovníkům další podporu. Nenahrazují ani nezastupují zkušenosti uživatele, ani uživatele
nezbavují odpovědnosti během jejich používání.

Kontrola hodnověrnosti

Veškeré vstupní informace zadané do plánovací aplikace Brainlab a veškeré informace
přijaté z plánovací aplikace Brainlab formou výstupu se musí před léčbou pacienta ověřit.

Kompatibilita

S plánovacím softwarem Brainlab lze používat pouze zdravotnické prostředky a náhradní
díly specifikované společností Brainlab. Používání neautorizovaných prostředků nebo
náhradních dílů může nepříznivě ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost plánovacího
softwaru společnosti Brainlab a ohrozit bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo zařízení.

Další informace

Příslušné informace o účelu použití softwaru společnosti Brainlab pro plánování radioterapeutické
léčby a o související kompatibilitě jsou uvedeny v Klinické příručce, iPlan RT Dose.

OBECNÉ INFORMACE
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1.4 Bezpečnostní poznámky

Obecné informace

Tato kapitola obsahuje důležité informace, které je třeba vzít do úvahy pro zajištění
bezpečného a účinného provozu systému pro plánování léčby.
Vaší odpovědností je zavést úplný program zajištění jakosti, který je vhodný pro detekování chyb,
omezení a nepřesností při plánování a aplikaci léčby. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole týkající
se zajištění jakosti v této technické referenční příručce.
Stanovte absolutní přesnost systému pro plánování léčby společnosti Brainlab v kombinaci s
použitými systémy pro aplikaci léčby pomocí fantomů. Stanovenou přesnost je nutné vzít v úvahu
při konfiguraci parametrů plánu, aby bylo zajištěno správné provedení léčby.
Zajistěte správné provedení léčebného plánu u pacienta. Důrazně se doporučuje provést kontrolu
fantomu pro každý léčebný plán pomocí přesně stejného nastavení parametrů, které se pak bude
používat u skutečného pacienta během skutečné léčby.
Aby byl zajištěna konzistence parametrů polohování a léčby v případě, že je použito několik
plánovacích systémů, všechny konečné parametry polohování a léčby musí být poskytnuty
stejným systémem plánování léčby. Je-li informace z iPlan RT použita přímo pro polohování
pacienta (např. překryvy polohovače cíle) potom také odpovídající plán léčby musí vzejít z iPlan
RT a plán léčby nesmí být modifikován žádným jiným systémem plánování léčby.
Při stereotaktické léčbě, např. stereotaktická radiochirurgie (SRS) a stereotaktická tělní
radioterapie (SBRT), se používají velmi vysoké dávkové příkony a dávky na frakci a jsou obvykle
plánovány se zmenšenými okraji cílového objemu. Proto je nutné používat další bezpečnostní
opatření během plánování léčby, přenosu plánu a aplikaci léčby. Před každou stereotaktickou
léčbou pacienta se důrazně doporučuje provést další činnosti spojené se zajištěním jakosti.
Všechny zprávy léčebného plánu musejí být schváleny kvalifikovanou osobou před tím, než se
informace, které obsahují, použijí pro účely radioterapeutické léčby.
Doporučuje se používat zprávy léčebného plánu pro ověření všech parametrů léčby, mimo jiné
velikosti a polohy kolimátoru, úhlů zařízení a specifikace dávek, a to přímo na systému pro
aplikaci léčby.
Léčba pacienta nesmí být zahájena před tím, než zákazník systém oficiálně převezme, ověří a
validuje pro plánování léčby včetně profilů svazku.
Pro každý léčebný plán pacienta musí uživatel ověřit, že naplánovaná konfigurace lineárního
urychlovače je do lineárního urychlovače správně přenesena a aplikována. Mimo jiné to může
zahrnovat režim vyrovnávacího filtru a konfiguraci příslušenství.
Osoby oprávněné k provádění funkcí plánování léčby musí být náležitě vyškolené pro činnost,
kterou provádějí.
Vždy je třeba mít na paměti, že kvalita výstupu silně závisí na kvalitě vstupních dat. Jakékoli
anomálie nebo pochybnosti týkající se jednotek vstupních dat, identifikace nebo jakékoli problémy
s kvalitou se musí důkladně prozkoumat dříve, než jsou tato data použita.
Zobrazovací zařízení (např. CT skener) musí být správně nakonfigurována a zkalibrována.
Kalibraci pravidelně kontrolujte zobrazením a ověřením zkušebních fantomů.
Kontrolujte přesnost výsledného vnějšího obrysu a modelu tkáně použitých pro výpočty dávek. Do
obrysů je nutné zahrnout celou léčebnou oblast.
Během celého procesu plánování se ujistěte, že pracujete se souborem dat správného pacienta.
Informace o pacientovi jsou zobrazeny v hlavním okně systému pro plánování léčby společnosti
Brainlab.
Vždy si ověřte, že systémy pro aplikaci léčby použité pro léčbu pacienta jsou stejné jako systémy
během procesu plánování, tj. že profil zvoleného přístroje odpovídá terapeutickému přístroji.
Dbejte na to, aby veškerá terapeutická příslušenství, např. kónický kolimátor ve velikosti
požadované léčebným plánem a uchycení kónického kolimátoru, byla před aplikací léčby správně
nainstalována v dráze svazku. Vaše systémy pro aplikaci léčby nemusejí být schopny zajistit
zablokování svazku v případě chybějícího nebo nesprávného příslušenství. Přečtěte si také
dokumentaci týkající se příslušenství.
Před léčbou je vaší odpovědností v ozařovně náležitě ověřit, že zvolené úhly gantry a operačního
lůžka lze použít pro provedení léčby, aniž by došlo k poranění pacienta nebo poškození zařízení,
např. systému pro aplikaci léčby.

Bezpečnostní poznámky
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Před léčbou se doporučuje ověřit a potvrdit nastavení pacienta pomocí příslušné metody pro
ověření jeho polohy. Vzorové plány lze vytvořit pomocí fantomů a otestovat přesnost metody
nastavení skutečného pacienta.
Ověřte, že systém pro plánování léčby společnosti Brainlab je správně nakonfigurován a že
konfigurace odráží parametry systémů pro aplikaci léčby. Tyto parametry mohou mimo jiné
zahrnovat konvenci měřítka lineárního urychlovače, mechanické meze nebo dozimetrické
parametry, např. energie lineárního urychlovače nebo režimy plynulosti jako SRS a FFF (bez
vyrovnávacího filtru).
Vaší odpovědností je zajistit, že konfigurace přístroje při různých umístěních jsou vždy
synchronizovány (např. systém pro plánování léčby, systém Record and Verify a systém pro
aplikaci léčby). Nesoulad mezi konfigurací přístroje pro plánování a přístroje pro aplikaci léčby
může vést k neúmyslné aplikaci léčby nebo k přerušení klinického pracovního postupu.
Společnost Brainlab poskytuje aktualizované pokyny pro provádění měření. Během získávání dat
o svazku používejte nejnovější pokyny pro provádění měření. Budete-li potřebovat více informací,
obraťte se na specialistu oddělení podpory společnosti Brainlab.
Přesvědčte se, že měření dat svazku jsou aktualizovaná a že algoritmy dávek jsou správně
nakonfigurovány a nakalibrovány. Pravidelně kontrolujte konfiguraci a kalibraci na základě měření
pomocí fantomů.
Pokud byla upravena, vyměněna nebo znovu zkalibrována jedna nebo více součástí systému pro
aplikaci léčby, je nutné znovu provést validaci systému pro plánování léčby, a to v kombinaci se
systémem pro aplikaci léčby, a to v souladu s vašimi postupy zajištění jakosti. Jestliže byly
upraveny komponenty, které ovlivňují dozimetrické parametry systému, musí se měření
dozimetrických hodnot opakovat a revidované údaje musí být zadány do systému pomocí Beam
Profile Editor / Physics Administration.
Předem nainstalované ovladače, atd. se nesmějí měnit, pokud to není absolutně nutné. V případě
aktualizace ovladače, aktualizace antivirové kontroly, apod. ověřte, že systém pro plánování léčby
společnosti Brainlab funguje beze změn. Důrazně se doporučuje znovu provést validaci softwaru.
Je nutné důsledně dodržovat specifikace a doporučení od výrobce vašeho dozimetrického
zařízení. Všechny detektory dávek mají jasně specifikovaný rozsah velikostí pole, pro který jsou
použitelné. Používání dozimetrického zařízení mimo jeho specifikaci nebo nevhodným způsobem
může vést k chybnému výpočtu dávky.
Data svazku Brainlab (např. Novalis Tx) instalovaná během přijetí systému jsou určena pouze
pro zkušební účely a nejsou vhodná pro klinické použití.
Když jsou naměřená data odeslána společnosti Brainlab, platí následující zásady:
• Společnost Brainlab nemá možnost ověřit správnost

- jakýchkoli dat přijatých od uživatele;
- jakýchkoli dat vrácených uživateli.

• Jakákoli zpětná vazba nebo doporučení poskytnuté společností Brainlab na základě přijatých
dat závisí na správnosti samotných dat.

• Pokud byla přijatá data zpracována společností Brainlab a vrácena uživateli, nikterak tím není
zaručeno, že vrácená data jsou správná.

• Uživatel je plně zodpovědný za ověření správnosti dat vrácených společností Brainlab a je také
plně zodpovědný za ověření správnosti všech připomínek nebo doporučení poskytnutých
společností Brainlab. Uživatel musí potvrdit bezpečnost a účinnost dat vrácených společností
Brainlab před provedením jakékoli léčby u pacienta.

• Skutečnost, že společnost Brainlab mohla určitá data zpracovat, nemá vliv na celkovou
odpovědnost uživatele za správnost konečného profilu svazku.

Přečtěte si také Klinickou příručku, iPlan RT a Uživatelskou příručku k programu, Physics
Administration.

OBECNÉ INFORMACE
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1.5 Školení a dokumentace

Školení Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému společnost Brainlab doporučuje, aby se
před prvním použitím plánovací aplikace Brainlab všichni uživatelé zúčastnili rozsáhlého školení,
které organizuje zástupce společnosti Brainlab.

Profil operátora

S plánovacím softwarem Brainlab a doplňkovými zařízeními mohou pracovat pouze
kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci.

Školení a dokumentace
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1.5.1 Dokumentace

Čtení uživatelských příruček

Úspěšná a bezpečná léčba pomocí plánovacího softwaru Brainlab vyžaduje pečlivé plánování
postupů.
Je proto důležité:
• přečíst si před použitím systému příslušné uživatelské příručky,
• zajistit uživatelům k těmto příručkám neustálý přístup.

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Příručka k softwaru Podrobný návod k použití plánovací aplikace BrainSCAN.

Uživatelská příručka k pro-
gramu (Physics Administra-
tion)

Podrobný návod k použití aplikace Physics Administration.

Klinické příručky Podrobný návod k použití plánovacích aplikací iPlan RT.

OBECNÉ INFORMACE
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1 Nastavení terapeutického pole

Nárůst dávky na kůži

Je-li ozařování směrováno přes pevnou vrstvu z uhlíkových vláken, dojde k zeslabení a nárůstu
dávky. 
• Tyto účinky lze pozorovat u všech desek stolů a vložek ve vrstevnatém provedení a také u

imobilizačních doplňků s panely s pevnou vrstvou uhlíkového vlákna.
• Jsou způsobeny vysokou hustotou uhlíkového vlákna a mohou se lišit v závislosti na energii

svazku a úhlu průchodu záření deskou stolu.

Porovnání nárůstu dávky

Pro ilustraci vlivu desky stolu na dávku pacienta je v následujícím příkladě porovnán nárůst a
zeslabení dávky u vodního fantomu při ozařování v přítomnosti desky stolu pro zobrazování od
společnosti Brainlab a v případě, kdy tato deska použita nebyla.
Porovnání nárůstu dávky při 6 MV (výpočet Monte Carlo):

①

②

Obrázek 1 

Vysvětlení diagramu nárůstu dávky

Na Obrázek 1 deska stolu začíná v poloze 0,1 cm vrstvou uhlíkových vláken silnou 0,2 cm. Poté
následuje umělohmotná pěna o tloušťce 4,5 cm a poté další vrstva uhlíkového vlákna o tloušťce
0,2 cm. Vodní vrstva představující pacienta začíná v hloubce 5 cm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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• Červená křivka ① znázorňuje hloubkovou dávku pro daný počet monitorových jednotek ve
vodním fantomu v nepřítomnosti desky stolu.

• Modrá křivka ② znázorňuje hloubkovou dávku pro stejný počet monitorových jednotek ve
vodním fantomu při použití desky stolu pro zobrazování od společnosti Brainlab.

• Obě křivky jsou vypočítány s použitím algoritmu Monte Carlo pro svazek fotonů 6 MV.
Všimněte si, že modrá křivka ② vykazuje nárůst dávky (dávka na kůži), když svazek pronikne do
vodního fantomu představujícího pacienta. Je to způsobeno velkým počtem sekundárních
elektronů vzniklých následkem relativně vysoké hustoty materiálu obsahujícího uhlíkové vlákno.
Tyto elektrony narazí na povrch kůže, což způsobí vysokou dávku, jak je znázorněno v diagramu.

Ověření

Protože většina softwarových řešení pro plánování radioterapeutické léčby předpokládá, že mezi
lineárním urychlovačem a povrchem kůže je pouze vzduch, nejsou schopná modelovat účinky
tohoto typu ani tyto účinky zohlednit. Tyto účinky je proto třeba ověřit experimentálně vhodným
měřením, například pomocí fantomu s destičkami PMMA. Výsledky zeslabení a nárůstu dávky
získané v těchto experimentech je poté nutno vzít do úvahy během plánování léčby.
V aplikaci iPlan RT Dose lze desku stolu vybrat během segmentace povrchu, takže účinky jako
zeslabení a nárůst dávky lze vzít v úvahu už během plánování léčby.

Obecně je nutné se vyvarovat ozařování pacientů přes desku stolu ze zadního úhlu. Pokud
je však léčba tohoto typu považována za nutnou, mějte na paměti, že vypočítané rozdělení
dávky nezahrnuje doplňkové zeslabení nebo zvýšení dávky na kůži v blízkosti desky stolu.
Tuto skutečnost je nutné uvažovat během plánování léčby, např. výběrem vhodné desky
stolu ve vašem systému pro plánování léčby (pouze aplikace iPlan RT Dose).

Bezpečnostní poznámky

Nepřesné stanovení povrchu kůže kvůli špatným nebo neúplným datům snímku může vést
k nesprávnému výpočtu ekvivalentní hloubky. Vstupní oblast každého svazku nebo
oblouku se tedy musí ověřit ve vašem plánovacím softwaru pomocí poskytnutého
hloubkového náhledu.

Nastavení terapeutického pole
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2.1.1 Průnik záření způsobený zavřenými mezerami mezi MLC lamelami

Základní informace

Léčebné plány pro kolimátory MLC obvykle obsahují páry uzavřených lamel. V ideálním případě
by malou mezerou zbývající mezi uzavřenými vrcholky lamel nemělo pronikat žádné záření.
Nicméně v závislosti na konstrukci hrotu lamely MLC je určitá propustnost technicky
nevyhnutelná, pokud není tato mezera pokryta čelistmi lineárního urychlovače nebo jakýmkoliv
dalším kolimačním zařízením.

Ilustrace

Diagram zobrazuje uzavřený pár MLC lamel, kde mezera mezi lamelami není pokrytá a pár lamel,
který je pokrytý čelistmi lineárního urychlovače:

①

②

③④

Obrázek 2 

Č. Komponenta

① Poloha čelistí lineárního urychlovače

② Uzavřený pár mMLC lamel

③ Výsledná dávka

④ Pronikající dávka

Je důležité, aby mezera mezi zavřenými páry lamel byla vždy kompletně zastíněná čelistmi
lineárního urychlovače, aby se předešlo nežádoucímu ozáření pacienta unikajícím zářením.
Pro některé kombinace lineárního urychlovače a MLC je odstínění uzavřených mezer lamel
technicky nemožné. Avšak vzhledem k tomu, že algoritmy dávky jsou schopny předvídat unikající
záření způsobené zavřenými mezerami mezi lamelami, je možné ověřit vliv dodatečného záření
na léčbu pacienta.

Podrobnosti

Mezi protilehlými vrcholky zavřeného páru lamel zůstává malý prostor s menším odstíněním
záření. To je dáno technickým řešením MLC, tj. tvarem hrotů lamel a malou mezerou mezi nimi.
Není-li tato mezera mezi lamelami zakrytá čelistmi lineárního urychlovače, může tudy pronikat
záření. Množství tohoto unikajícího záření závisí na systému dávkování a hlavně na individuálním
terapeutickém plánu. Ve srovnání s dávkami dle plánované terapie může dojít zejména u plánů
IMRT s komplexní sekvencí lamel k úniku podstatných dávek záření.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Unikající záření v rámci terapeutického plánu lze určit měřeními na fantomech pomocí vhodného
zařízení, jako např. filmů citlivých na ozáření.
Veďte v patrnosti, že čelisti lineárního urychlovače mají také určité nepřesnosti mechanického
polohování. Limity přesnosti polohování čelistí lineárního urychlovače je třeba vzít v úvahu při
definování polohy čelistí pro použití MLC. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce a ve
specifikaci vašeho lineárního urychlovače.

Jak ověřit váš systém

Systémy BrainSCAN a iPlan RT umožňují během plánování léčby automaticky umístit mezeru
mezi zavřenými lamelami za čelisti lineárního urychlovače. Chcete-li ověřit, že váš systém je
nastaven správně, postupujte podle následujících kroků:

Kroky

1.
Proveďte odpovídající měření k zjištění maximální polohy čelistí lineárního urychlovače,
které ještě kompletně kryjí mezeru mezi lamelami MLC, jsou-li lamely zavřené v maximál-
ní vzdálenosti od osy paprsku.

2.

Zkontrolujte profil svého zařízení / profil svazku pomocí aplikace Physics Administra-
tion / Beam Profile Editor, abyste zajistili, že:
• Ujistěte se, že omezení pohybu čelistí lineárního urychlovače je menší nebo rovno ma-

ximálním polohám čelisti stanoveným v kroku 1.
• Mezera mezi zavřenými lamelami se automaticky umístí za čelisti lineárního urychlova-
če.

Pro tuto kontrolu nebo pro úpravu omezení pohybu čelistí lineárního urychlovače na
adekvátní hodnotu sledujte pokyny popsané v Uživatelské příručce k programu, Phy-
sics Administration nebo v kapitole Beam Profile Editor v Klinické příručce, iPlan RT
Dose.

Nastavení terapeutického pole
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2.2 Měření pro malá radiační pole

Obecná doporučení

Před zahájením stereotaktické léčby za použití velmi malých velikostí pole je třeba provést určitá
měření. Za předpokladu, že zprůměrování nehomogenní dávky v objemu citlivého detektoru
způsobí snížení signálu detektoru, je pravděpodobné, že vyšší hodnoty z malých detektorů se
budou blížit skutečné hodnotě. Z tohoto důvodu by se při provádění dozimetrie malých polí měl
použít nejmenší dostupný detektor (Alfonso et al., 2008 a Sauer et al. 2007). V případě měření v
centrální ose, např. v případě hloubkové dávky, TPR poměrů a koeficientů rozptylu/výkonu, by
rozměry detektoru měly být výrazně menší než velikost pole.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat výběru požadovaného dozimetrického zařízení a práci s ním.
Pro pole o malých velikostech je zvláště důležité správně vyrovnat směr pohybu vodního fantomu
a detektoru ve vztahu k ose svazku a středu svazku. I v případě, že velikost detektoru je vhodná
pro měření malých polí, je třeba provést důkladnou korekci citlivosti (např. závislost energie na
signálu detektoru) v souladu se specifikacemi od výrobce detektoru.
Další podrobnosti naleznete v odpovídajících publikacích, např. Das, I. J., Ding, G. X. et al. 2008
a IPEM Report Number 103 2010.

Zajištění přesnosti

Je nutné důsledně dodržovat specifikace a doporučení od výrobce vašeho dozimetrického
zařízení. Zvláště detektory dávky mají jasně stanovený rozsah velikostí pole, ve kterém se
mohou používat. Při používání detektoru dávky v aplikacích, pro něž není určen, nebo je-li
detektor používán ve špatné orientaci, může dojít nesprávnému výpočtu dávky.

Při ozařování za použití pole o malé velikosti profil dávky bude vykazovat pouze úzkou
oblast roviny, nebo vůbec žádnou rovinu. Je-li citlivý objem detektoru příliš velký,
naměřená dávka bude nižší než skutečná dávka, což způsobí nadměrné ozáření. Použití
citlivých objemů o nesprávné velikosti je hlavním faktorem, který přispívá k nepřesnému
změření dávky.

Měření dávky pro malá radiační pole (velikost pole nižší než 30 x 30 mm2) se musí provést
pomocí zařízení, které je vhodné pro tyto velikosti pole.
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2.3 Metody měření dat svazku

Měření dat svazku

Data svazku lze měřit dvěma způsoby:

Možnost Popis

Metoda šablony Excel
od společnosti Brainlab

Šablony Excel poskytuje společnost Brainlab pro vložení naměřených
dat svazku. Tato data je třeba přenést do Beam Profile Editor nebo
Physics Administration v režimu Machine Profile prostřednictvím
kopírování a vložení.

Metoda nezpracovaných
dat

Data lze zadat přímo do aplikace Beam Profile Editor nebo Physics
Administration v režimu Raw Data (nezpracovaná data).
Režim Raw Data lze použít na jakémkoli počítači. Požádejte svého
zástupce společnosti Brainlab o instalační program režimu Raw Data.

Beam Profile Editor

Při použití aplikace Beam Profile Editor:

Metoda Viz

Kruhové kužely
Šablona Excel

Str. 253

Tužkový svazek Str. 45

Monte Carlo Režim Raw Data Str. 171

Physics Administration

Při použití aplikace Physics Administration:

Metoda Viz

Kruhové kužely
Šablona Excel Str. 253

Režim Raw Data Str. 279

Tužkový svazek
Šablona Excel Str. 45

(Volitelný) režim Raw Data pro některé systémy (a
iPlan RT 4.5.3 nebo novější) Str. 275

Monte Carlo Režim Raw Data Str. 171

iPlan RT 4.5.3 nebo novější podporuje režim Raw Data tužkového svazku pro svazky non-FFF u
následujících systémů:
• Brainlab Novalis (classic)
• Brainlab Novalix TX (včetně zplošťovacího filtru režimu SRS)
• MHI TM2000
• Varian TrueBeam (pouze pro svazky non-FFF)
• Varian TrueBeam STx (pouze pro svazky non-FFF)

Použití metody nezpracovaných dat tužkového svazku je nyní volitelné. U ostatních systémů nebo
pro data svazku v režimu FFF je nutno použití metodu šablon Excel.

Metody měření dat svazku
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2.3.1 Zadání dat profilu přístroje s použitím šablon Excel od společnosti Brainlab

Obecné informace

Při použití šablon aplikace Excel od společnosti Brainlab neexistuje přímý způsob kopírování dat
do aplikace Beam Profile Editor / Physics Administration (režim Machine Profile). Vzhledem k
tomu, že pracovní stanice Brainlab nepodporuje Microsoft Excel, přesun dat svazku (např. PDD/
TMR, koeficienty rozptylu nebo radiální faktory, které oddělení Fyzikální principy Brainlab vrátilo
po zpracování) ze šablony Excel do aplikace Beam Profile Editor / Physics Administration
(režim Machine Profile) vyžaduje několik pomocných kroků.
Data je třeba zkopírovat do nového pracovního sešitu Excel a poté je uložit jako textový soubor, v
němž jsou hodnoty odděleny tabulátory (TSV). Poté je třeba tato data přenést na pracovní stanici
Brainlab (např. prostřednictvím mapovaného disku nebo USB disku), kde je lze otevřít jako
textový soubor a poté zkopírovat a vložit do profilu přístroje. Tento postup je nutné provést pro
každou tabulku, která obsahuje data svazku (např. PDD/TMR, koeficienty rozptylu nebo radiální
faktory, které oddělení Fyzikální principy Brainlab vrátilo po zpracování).

Pracovní postup

Kroky

1.

Data zkopírujte do nového pracovního sešitu Excel:
• Vyberte celou tabulku

• Data vložte do nového pracovního sešitu Excel

2.

Pracovní sešit uložte jako textový soubor (s hodnotami oddělenými pomocí tabulátorů)
(*.txt).

3. Textový soubor obsahující hodnoty oddělené pomocí tabulátorů přeneste na pracovní sta-
nici Brainlab.

4. Textový soubor otevřete na pracovní stanici Brainlab pomocí textového editoru Poznám-
kový blok.

5. Vyberte všechna data v textovém souboru a zkopírujte je.
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Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 29



Kroky

6.

Data vložte do příslušné tabulky v aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion:
• Klepněte na „prázdné políčko“ v levé horní části tabulky

• Zvolte Paste (Vložit) v rozbalovací nabídce Edit (Upravit) (nebo použijte kombinaci klá-
ves Ctrl + V)

Metody měření dat svazku
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2.3.2 Vložení dat profilu přístroje v režimu Raw Data

Obecné informace

Při použití režimu Raw Data si prosím přečtěte část Vložení a zpracování data svazku v publikaci
Uživatelská příručka k programu, Physics Administration.
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3 TUŽKOVÝ SVAZEK:
ALGORITMUS

3.1 Algoritmus tužkového svazku pro výpočet dávky

Základní informace

Algoritmy tužkového svazku jsou zavedenými a uznávanými metodami pro výpočet rozdělení
dávky v radioterapii.
V algoritmu tužkového svazku pro výpočet dávky od společnosti Brainlab jsou dopadající svazky
rozděleny na mnoho tenkých svazečků. Pro každý svazeček je provedena vlastní korekce délky
radiologické dráhy, kterou se upravuje nehomogenita denzity tkáně za současného zohlednění i
velmi malých strukturních nehomogenit. Pro konvoluci svazku a jádrase používá rychlá Fourierova
transformace (FFT) s rozdělením fluence svazku. Algoritmus využívá rychlého sledování paprsku
a výpočtu adaptivní mřížky, díky čemuž se sníží potřebný počet výpočtů dávky. Díky těmto
optimalizacím lze dvojrozměrné a třírozměrné rozdělení dávky vypočítat za několik milisekund.
Algoritmus tužkového svazku pro výpočet dávky od společnosti Brainlab vychází z publikací
autorů Mohan et al. (1985, 1986 a 1987). Zavedený je pro konformní svazek, konformní oblouk a
léčbu IMRT. V této kapitole je popsán algoritmus pro výpočet dávky, který je aplikován v
plánovacím softwaru Brainlab pro různé moduly léčby.

Monoenergetický tužkový svazek (MPB)

V následujícím textu se monoenergetický tužkový svazek definuje jako paralelní monoenergetický
svazek fotonu s energií E a infinitesimálním průřezem. Tužkový svazek dopadající na homogenní
vodní fantom kolmo na hladinu způsobí rozdělení dávky. Za předpokladu lineárního zeslabení
fluence fotonů ve vodě je počet prvních srážek v jednotce objemu, k nimž dochází v hloubce d
pod vodní hladinou, dán tímto vztahem

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
kde:

NOF E( ) Počet fotonů o energii E zprůměrovaný přes otevřené pole. Radiální změna
intenzity svazku je zavedena později.

μwater E( ) Lineární koeficient zeslabení fotonů ve vodě.

d Hloubka pozorovacího bodu ve vodě.

Diferenciální Tužkový svazek (DPB)

Diferenciální tužkový svazek (DPB) popisuje rozdělení dávky vzhledem k první srážce
monoenergetického tužkového svazku fotonů v nekonečně velkém homogenním médiu.
Rozdělení dávky kPB, diff (E, lPQ, θPQ) je funkcí energie fotonu E, vzdálenosti lPQ mezi bodem
první srážky P a pozorovacím bodem Q a polárního úhlu θ mezi dopadajícím tužkovým svazkem
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a směrem rozptylu (viz Obrázek 3). Výpočet rozdělení dávky DPB se provádí metodou Monte
Carlo pro energie fotonu v rozmezí od 100 keV do 50 MeV.
Bere také v úvahu rozptyl sekundárních fotonů a elektronů do určité hraniční energie.
Definice diferenciálního tužkového svazku:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Obrázek 3 

Jádro tužkového svazku

Za předpokladu DPB a počtu fotonů v hloubce d je dávka monoenergetického tužkového svazku v
bodě Q dána křivkovým integrálem v polonekonečném vodním fantomu. Za předpokladu
rozdělení energie svazku fotonů závislého na urychlovači NOF(E) lze provést integraci přes
všechny energie, která poskytne jádro polyenergetického tužkového svazku.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Korekce zdrojové funkce

Lze použít volitelnou korekci zdrojové funkce, která popisuje vliv konečné velikosti zdroje,
kolimátoru a rozptylu vyrovnávacího filtru, zakřivení konců lamel a další efekty rozšiřující polostín.

Algoritmus tužkového svazku pro výpočet dávky
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Korekce zdrojové funkce má Gaussovo rozdělení se šířkou sigma a amplitudou při určité hloubce.
V aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administration lze šířku sigma a amplitudu definovat
pro dvě hloubky.
Pro všechny ostatní hloubky se hodnoty sigma a amplituda lineárně interpolují.
Korekce zdrojové funkce je součástí výpočtu dávky pomocí konvoluce jader tužkového svazku
kPB, poly (x, y, d) s Gaussovým rozdělením gSFC (x, y, d), kde amplituda A(d) udává podíl
konvoluce Gaussova rozdělení s jádrem. 
Kvůli nastavení korekce zdrojové funkce zdroje a kvůli korekci radiologického pole jsou nutná
další měření.

Korekce radiologického pole

Korekce radiologického pole umožňuje korigovat malé odchylky radiologického pole vznikající z
nastavení mezer a kvůli konstrukčnímu typu MLC (typ lamel se zaoblenými konci, a typ s
výstupkem a drážkou) s ohledem na normální velikost pole MLC.
• Ve směru lamely lze v aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administration definovat posun

pomocí hodnoty Leaf Shift Static v části Radiologic Field.
• Kolmo ke směru lamely lze v aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administration definovat

požadovaný posun pomocí hodnoty Tongue and Groove Size v části Radiologic Field.

Ekvivalentní velikost pole

Velikost ekvivalentního čtvercového pole MLC se rovná druhé odmocnině plochy pole MLC s
přihlédnutím k radiologické korekci pole (viz předchozí část, stejně jako str. 66).
Velikost ekvivalentního čtvercového pole čelistí je vypočítaná pomocí pravidla plochy a obvodu.

Idealizované rozdělení dávky (IDD)

Idealizované rozdělení dávky (IDD) pro kolimátor s libovolným tvarem je dvourozměrnou
konvolucí jádra polyenergetického tužkového svazku s fluencí fotonů. Popisuje rozdělení dávky ve
svazcích fotonů v homogenním vodním fantomu a je dáno tímto vztahem

IDD x y d, ,( ) φ x' y' d, ,( ) p x' x– y' y– d, ,( ) x′d y′d⋅ ⋅ ⋅=

Fluence fotonu v rovině izocentra kolmé na centrální svazek v hloubce d je dána tímto vztahem

φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=

kde φ0(x, y) je matice fluence v rovině izocentra kvůli tvaru kolimátoru, který má hodnotu 1 pro
otevřené pole a hodnotu 0 pro zavřené pole. Frakční hodnoty se používají v případě, že maticový
voxel je částečně zakrytý některými lamelami (Obrázek 4). RFS(r, d) je radiální faktor, který
vyjadřuje fluenci fotonů ve vzdálenosti od centrálního svazku v hloubce d ve fantomu.

r x2 y2+=
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Matice fluence

Obrázek 4 
Matice fluence (výše) představuje obrys cílového objemu z pohledu svazku (BEV, tj. Beam Eye
View). Frakční hodnoty se používají v případě, že maticové voxely jsou částečně překryté lamely.

Celková dávka

Pro výpočet celkové dávky vytvořeného svazku v bodě na tkáni platí tento vzorec

D x y d, ,( ) MU NLOut St cmlc c, jaw( )

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

SSD d+
-------------------------------- 
 

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

kde:

MU Monitorové jednotky aplikované lineárním urychlovačem.

NLOut

Nominální výkon lineárního urychlovače vyjadřující poměr mezi absolutní
dávkou naměřenou ve vodním fantomu pro otevřené pole (velikost kali-
bračního pole) v kalibrační hloubce dcal a počtem aplikovaných monitoro-
vých jednotek (MU).

cjaw
Velikost ekvivalentního čtvercového pole čelistí vypočítaná pomocí pravi-
dla plochy a obvodu [Sterling].

cmlc
Velikost ekvivalentního čtvercového pole MLC se rovná druhé odmocnině
plochy pole MLC s přihlédnutím k radiologické korekci pole.

lrad
Délka (hloubka) radiologické dráhy svazku od povrchu tkáně do pozoro-
vacího bodu s korekcí na nehomogenitu denzity tkáně.

SSD Vzdálenost zdroje od povrchu pro centrální svazek.

SID Vzdálenost zdroje od izocentra.

d Hloubka pozorovacího bodu v tkáni.

dcal
Hloubka bodu, v němž byla naměřena hodnota NLOut a koeficienty roz-
ptylu.

St(cmlc, cjaw) Koeficient celkového rozptylu popisující faktor relativního výkonu pro
čtvercové pole MLC a čelistí.

Algoritmus tužkového svazku pro výpočet dávky
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TPR (lrad, cd, coll) Poměr TPR, definovaný jako poměr dávky v bodě ve fantomu a dávky ve
stejném bodě při fixní kalibrační hloubce, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Idealizované rozdělení dávky v hloubce Irad s

x SID
SSD d+
--------------------⋅

a analogicky pro y.

Definice souřadnic a parametrů

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Obrázek 5 
Konvoluce mezi jádry tužkového svazku a mapou fluence fotonů předpokládá, že jádra tužkového
paprsku jsou invariantem translace ve směru osy X a Y, což znamená, že se předpokládá
homogenní médium. Pro dávky, které jsou vypočítány spolu s nehomogenitami, nemusí tento
předpoklad platit a výpočet může být chybný.
Pro nehomogenní oblasti, kterými prochází svazek, je vypočítána správná délka dráhy a
algoritmus vypočítá správné hodnoty v případě, že vzdálenost k heterogenitě je dostatečně velká,
aby mohla být znovu ustanovena rovnováha.

Radiální faktory (RFS)

Radiální faktory představují rozdělení relativní dávky v radiálním směru osy centrálního svazku

RFS r d SSD, ,( ) D r d SSD, ,( )
D 0 d SSD, ,( )
-------------------------------=

a radiální symetrická dávka

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=

kde radiální vzdálenost k centrálnímu svazku:

r x2 y2+=
Další parametry již byly popsány výše.
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Kalibrace monitorových jednotek

Monitorové jednotky (MU) jsou jednotky měření používané ke kvantifikaci dávky vyzářené
lineárním urychlovačem. Tyto jednotky se kalibrují na dávku absorbovanou ve vodě v jednotkách
gray. Kalibrace se obvykle provádí pomocí vodního fantomu za referenčních podmínek ve
standardní hloubce dcal, vzdálenosti zdroje od povrchu SSDcal a při standardní velikosti pole
(obvykle 100 x 100 mm²), což dává nominální výkon lineárního urychlovače:

NLout D dcal cal MU⁄= SSD, ,(cmlc = ccal , cjaw = ccal )

Koeficient celkového rozptylu (St)

Faktory celkového rozptylu (St) popisují relativní dávku vyzářenou lineárním urychlovačem v
kalibračním bodě ve vodě pro různé velikosti čelistí a MLC. St zohledňují rozptyl kvůli hlavici a
fantomu. Je důležité, aby se koeficienty celkového rozptylu St měřily s výše definovaným
kalibračním nastavením (SSDcal, dcal).
Měření koeficientů celkového rozptylu se provádí na centrální ose svazku v hloubce dcal ve
fantomu pro různé kombinace velikostí čtvercového pole čelistí a MLC. Doporučené velikosti
závisí na typu MLC, pro které se měření provádějí. Pro koeficienty rozptylu se dávky musí měřit
ve stejné hloubce dcal a se stejnou hodnotou SSDcal, při nichž se měří nominální výkon lineárního
akcelerátoru. Normalizace koeficientů rozptylu St se provádí s ohledem na dávku naměřenou pro
určitou velikost pole normalizace (obvykle používaná velikost pole čelistí a MLC je 100 x
100 mm²).

St cmlc cjaw,( )
D cmlc cjaw dcal SSDcal, , ,( )
D ccal ccal dcal SSDcal, , ,( )
---------------------------------------------------------------=

kde:

cmlc Velikost otvoru čtvercového pole MLC.

cjaw Velikost otvoru čtvercového pole čelistí.

ccal Velikost kalibračního pole.

dcal
Hloubka ve fantomu, kde se bude provádět kalibrační měření koeficientů rozptylu a
nominálního výkonu lineárního urychlovače.

SSDcal Vzdálenost zdroje od povrchu pro kalibraci.

Poměr TPR

Poměr TPR představuje jiný přístup pro popis hloubkové charakteristiky radiačních interakcí.
Oproti hloubkové dávce v procentech (PDD) poměr TPR odráží praktičtější situaci, že hodnota
SSD se mění, zatímco SAD (obvykle je rovna SDD) zůstává konstantní. Bylo zjištěno [Khan], že
poměr TPR v podstatě nezávisí na SSD, protože lze předpokládat, že příspěvek frakčního
rozptylu k hloubkové dávce v bodě měření je pouze funkcí velikosti pole v bodě měření a hloubky
bodu měření v tkáni.
Pro kalibraci algoritmu tužkového svazku se hodnoty TPR měří při měnící se SSD za využití
vodního fantomu pro různé velikosti pole (pokud možno čtvercového pole) a pevnou SSD.
TPR lze také vypočítat z rozdělení procentuální hloubkové dávky (PDD), která se měří pomocí
konstantní SSD a detektoru, který se pohybuje podél centrální osy svazku. Potřebná transformace
vychází z následující rovnice [Khan]:

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=
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pomocí velikosti pole kolimátoru c při SSD, velikost pole kolimátoru cd v hloubce d

cd c
SSDcal d+( )

SSDcal
-------------------------------⋅=

a velikost pole kolimátoru cdcal v kalibrační hloubce dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

-------------------------------------⋅=

Za předpokladu, že

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

se transformace zredukuje na

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------⋅=

Chyba vzniklá na základě tohoto předpokladu se zvyšuje se zvyšující se hloubkou a snižující se
velikostí pole.
POZNÁMKA: poměr TPR se rovná poměru TMR, pokud je kalibrační hloubka rovna hloubce
maxima (dcal = dmax). 

Korekce délky radiologické dráhy (RPL)

Korekce délky dráhy je implicitně aktivována pro algoritmus tužkového svazku. Algoritmus využívá
sledování paprsku podél paprsku od zdroje až do pozorovacího bodu pro výpočet délky
radiologické dráhy. Provádí korekci na nehomogenitu tkáně a je založen na Hounsfieldových
jednotkách (CT čísla). Závisí tedy na správné kalibraci CT skeneru, který se používá pro vyšetření
pacienta. 
POZNÁMKA: předpokládá se, že všechny oblasti mimo vnější konturu představují vzduch, a
výpočet hloubky se neprovádí ani v případě, že je korekce heterogenity tkáně vypnuta.
 

Předpokládá se, že převod CT čísel (HU) na elektronovou hustotu je lineární v rozmezí od -1 000
(elektronováhustota = 0,0) do 47 (elektronová hustota = 1,0). Nad touto hodnotou se také
předpokládá lineární závislost, ale s jinou směrnicí. S odkazem na práci Schneidera, 1996, se
používá tento standardní vztah:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Dle potřeby lze toto standardní nastavení odpovídajícím způsobem upravit, používáte-li software
pro plánování radioterapeutické léčby iPlan RT Dose. Pro výpočet RPL je sledována dráha
přímého paprsku od zdroje k danému bodu uvnitř skenu pacienta. Vzdálenost přes každý voxel na
dráze paprsku je v měřítku elektronové hustoty tohoto voxelu. Součet všech korigovaných
vzdáleností přes voxely představuje délku radiologické dráhy do bodu, ve kterém se počítá dávka.

Výpočet dávky adaptivní mřížky

Pro výpočet rozdělení dávky na dvourozměrných snímcích (např. snímky řezů) nebo v
trojrozměrných objemech (tj. DVH) se používá algoritmus adaptivní mřížky. Tento algoritmus
dokáže ohromně urychlit výpočet dávky na základě skutečnosti, že rozlišení pixelu nebo voxelu je

TUŽKOVÝ SVAZEK: ALGORITMUS

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 39



jemnější než rozlišení místních změn rozdělení dávky. Velikost mřížky je lokálně upravena tak,
aby bylo dosaženo předem definované přesnosti rozdělení dávky.
Algoritmus adaptivní mřížky nejprve vypočítá hodnoty dávky na hrubé mřížce pomocí algoritmu
tužkového svazku pro výpočet dávky. Tam, kde hodnoty dávky v okolí bodu adaptivní mřížky lze
přibližně popsat interpolací, jsou mezi body adaptivní mřížky interpolovány střední hodnoty dávky.
V jiných případech je lokálně snížena velikost kroku bodů adaptivní mřížky. Hodnoty dávky se
počítají přímo na nové body mřížky pomocí algoritmu dávky. Tento postup se opakuje rekurzivně,
dokud není dosaženo požadované přesnosti.
Výsledkem je adaptivní mřížka, která je obvykle hrubá v oblastech s hladkým rozdělením dávky a
hustější v oblastech, kde jsou rozdělení dávek nehomogenní (tj. v blízkosti oblasti polostínu
svazku nebo v blízkosti nehomogenit tkáně).

Algoritmus tužkového svazku pro výpočet dávky
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3.1.1 Tužkový svazek pro dynamický konformní oblouk

Výpočet dávky

Dynamické oblouky jsou reprezentovány počtem N kontrolních bodů, obvykle každých 10° úhlu
gantry mezi počátečním a konečným úhlem. Každý kontrolní bod má svůj vlastní tvar MLC a
čelistí. Výpočet dávky pro oblouk se provádí rozdělením oblouku do N - 1 svazků obloukového
segmentu. Každý svazek obloukového segmentu je umístěn ve středu dvou kontrolních bodů s
tím, že fluence se vypočítá z kontinuálního pohybu lamel mezi dvěma kontrolními body před
svazkem obloukového segmentu a za ním.
Vzhledem k předpokladu, že dávkový příkon lineárního akcelerátoru je během oblouku konstantní,
každý svazek obloukového segmentu přispívá stejným dílem monitorových jednotek. Například,
oblouk s 300 MU začínající od úhlu gantry 0° po úhel gantry 30° má čtyři kontrolní body s
vymezením tvaru MLC a čelistí při 0°, 10°, 20° a 30°. Výpočet dávky je součtem tří svazků
obloukového segmentu 5°, 15° a 25°, z nichž každý má 100 MU.
Dávka vyzářená obloukem do libovolného bodu je dána součtem N - 1 svazků segmentu oblouku,
kdy se každý svazek počítá podle algoritmu konformního svazku:

D x y z, ,( ) NLout MU
N 1–
------------- TPR⋅ cd equ n,, lrad n,,( )

SSDcal dcal+
SSDn dn+

-------------------------------- 
 

2
St cmlc n, cjaw n,,( ) IDD⋅ u v l, , rad n,( )⋅ ⋅

n 1=

N 1–

⋅=

MU je počet monitorových jednotek pro úplný oblouk.
POZNÁMKA: popsané rozdělení do svazků obloukového segmentu bylo zavedeno kvůli tomu, že
aplikace iPlan RT 4.5.1. iPlan RT Dose 4.1.x počítá dávku pro fixní svazky v každém N
kontrolním bodě oblouku s tím, že monitorové jednotky jsou distribuovány tak, že prvnímu a
poslednímu kontrolnímu bodu je přidělena polovina MU vnitřních kontrolních bodů.
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3.2 Omezení algoritmu tužkového svazku

Umístění primárních čelistí

Použití terapeutických polí, kdy primární čelisti blokují štěrbinu MLC, může vést k nepřesnému
výpočtu dávky. Důvodem je to, že algoritmus tužkového svazku pro výpočet dávky správně
nepočítá s průsečíkem štěrbiny MLC a čelistí. To může vést k výběru nesprávné křivky hloubkové
dávky z tabulek PDD/TPR v datech svazku.

Překrytí primárních čelistí

① ②

Obrázek 6 

Č. Komponenta

① Překrytí primárních čelistí v rozsahu 4 mm

② Překrytí primárních čelistí v rozsahu 44 mm

Zajištění přesnosti

Pro většinu lineárních urychlovačů mají primární čelisti širší polostín a větší toleranci z hlediska
umístění. Proto se doporučuje umístit primární čelisti s určitou tolerancí (např. se standardní
tolerancí umožněnou společností Brainlab) za nejzazší lamely MLC.

Bezpečnostní poznámky

Způsoby léčby, které využívají primárních čelistí pro kolimaci, zatímco lamely MLC jsou
zatažené, se nedoporučují. Chcete-li provést ozáření s pravoúhlými poli, použijte lamely
MLC místo primárních čelistí nebo lamely MLC použijte jako doplněk primárních čelistí pro
kolimaci radiačního pole.

Omezení algoritmu tužkového svazku
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3.2.1 Extrapolace mimo rozsah naměřených hodnot

Základní informace

Algoritmus tužkového svazku pro výpočet dávky využívá pro výpočet dávky tabulkových
naměřených hodnot. I když se použití těchto algoritmů mimo rozsah naměřených hodnot
nedoporučuje, algoritmus používá extrapolace popsané v následující tabulce. Je nutné si
uvědomit, že extrapolované hodnoty nepředstavují skutečné hodnoty se stejnou přesností jako
algoritmus dávky.

Pokud se používá algoritmus dávky s parametry, které nespadají mezi naměřené a
tabulkové hodnoty, přesnost vypočtené dávky nelze zaručit. Je třeba zajistit, aby v
měřených datech svazku byly obsaženy všechny potřebné parametry pro ozáření pacienta,
zvláště pak velikost pole, hloubka a mimoosá vzdálenost.

Naměřené hodnoty

Hloubková dávka

Hloubka < Minimální hloubka Konstantní extrapolace PDD/TPR (min. hloubka)

Hloubka > Maximální hloubka

Body exponenciální extrapolace s cílem zjistit exponenciální
funkci: maximální hloubka, střední hloubka (hloubka přibližně
ve středu mezi hloubkou maximální dávky a maximální
hloubkou)

Velikost pole < Minimální velikost
pole Konstantní extrapolace PDD/TPR (min. velikost pole)

Velikost pole > Maximální velikost
pole Konstantní extrapolace PDD/TPR (max. velikost pole)

Rozptyl

Velikost MLC < Minimální velikost
MLC Konstantní extrapolace rozptylu (min. velikost MLC)

Velikost MLC > Maximální vel-
ikost MLC Konstantní extrapolace rozptylu (max. velikost MLC)

Velikost čelistí < Minimální vel-
ikost čelistí Konstantní extrapolace rozptylu (min. velikost čelistí)

Velikost čelistí > Maximální vel-
ikost čelistí Konstantní extrapolace rozptylu (max. velikost čelistí)

RFS

Hloubka < Minimální hloubka Konstantní extrapolace RFS (min. hloubka)

Hloubka > Maximální hloubka Konstantní extrapolace RFS (max. hloubka)

Poloměr < Minimální poloměr Konstantní extrapolace RFS (min. poloměr)

Poloměr > Maximální poloměr Konstantní extrapolace RFS (max. poloměr)
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3.2.2 Další omezení

Omezení tužkového svazku

Algoritmus tužkového svazku pro výpočet dávky nerozlišuje polostín MLC a polostín čelisti.
Klesání dávky ve směru osy y proto může být mírně nepřesné pro vícelamelové kolimátory Elekta
s chováním lamely „guard leaf“ (MLCi, MLCi2 a Agility).

Při použití algoritmu tužkového svazku pro výpočty dávek v blízkosti nehomogenních
oblastí, např. plicní nebo kostní tkáň nebo poblíž okrajů tkání (při vzájemné vzdálenosti do
několika centimetrů) se vypočítaná dávka může odlišovat od skutečné vyzářené dávky o
více než 10 %.

V závislosti na typu MLC algoritmus tužkového svazku využívá jader s určitým rozlišením,
které stanoví celkové rozlišení výpočtu dávky kolmo na osu svazku. V případě malých
struktur v kombinaci s nedostatečnou velikostí mřížky jádra může být výpočet dávky
tužkového svazku příliš hrubý na to, aby bylo možné identifikovat všechny detaily
rozdělení vyzářené dávky.

Šířka pole při maximálně otevřeném poli MLC je omezena konstrukcí lineárního
akcelerátoru (např. primární kolimátor, vyrovnávací filtr). Radiální faktory algoritmu
tužkového svazku to nemusí přesně zohlednit. Přesnost vypočítané dávky pro větší
vzdálenosti od centrální osy může být proto omezena.

Obecná omezení výpočtu dávky pro malá ozařovací pole jsou shrnuta na Str. 318. V
případě zanedbání těchto omezení se vypočítaná dávka může od skutečné dodané dávky
lišit o více než 10 %.

Omezení algoritmu tužkového svazku
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4 TUŽKOVÝ SVAZEK:
MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH DAT
SVAZKU

4.1 Úvod

Cíl této kapitoly

Tato kapitola popisuje doporučené metody měření dat svazku potřebných pro výpočet dávky
pomocí algoritmu tužkového svazku společnosti Brainlab při použití metody šablon Excel.
Kromě obecného návodu tato kapitola také zahrnuje speciální informace, např. velikosti pole MLC
a čelistí, které se používají pro měření.

Uvedení lineárního urychlovače do provozu

Před uvedením vašeho lineárního urychlovače do provozu je nutné se důkladně obeznámit s
národními i mezinárodními doporučeními týkajícími uvedení lineárního urychlovače do provozu,
např. se zprávou AAPM TG-106 Report:
Tato zpráva obsahuje pokyny a doporučení týkající se správného výběru fantomů a detektorů,
nastavení fantomu pro akvizici dat zahrnující data snímkování a ostatní data, postupů pro získání
specifických parametrů svazků fotonů a elektronů, metod pro snížení chyb měření (< 1 %),
zpracování dat svazku a konvoluce velikosti detektoru pro vytvoření přesných profilů. Zpráva
TG-106 také krátce diskutuje nový vývoj v oblasti simulačních technik Monte Carlo při aplikaci
svazku fotonů a elektronů v praxi. Postupy popsané v této zprávě by měly sloužit kvalifikovanému
lékařskému fyzikovi jako pomůcka při měření kompletního souboru dat svazku, při ověřování
podsouboru dat před prvním použitím či při pravidelných měřeních v rámci jištění jakosti (Das et
al. 2008).

Definice a zkratky

Termín Vysvětlení

MLC Multileaf Collimator (vícelamelový kolimátor)

NLOut Nominal Linac Output (nominální výkon lineárního urychlovače)

PDD Percentage Depth Dose (procentuální hloubková dávka)

RFS Radial Factors (radiální faktory)

SFC Source Function Correction (korekce zdrojové funkce)

SID Source-Isocenter Distance (vzdálenost zdroje od izocentra)
(1 000 mm)

SSD Source-surface Distance (vzdálenost zdroje od povrchu)
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Termín Vysvětlení

TPR

Poměr TPR
POZNÁMKA: v závislosti na kalibrační hloubce dcal mohou být
data hloubkové dávky ve skutečnosti TMR (Tissue Maximum
Ratio; dcal = dmax). 

Přesnost měření

Měření popsaná v této uživatelské příručce jsou dostačující pro dosažení specifikované přesnosti
pro algoritmy společnosti Brainlab pro výpočet dávky. Chcete-li zvýšit přesnost výpočtu dávky,
měření proveďte velmi pečlivě, opakujte je, vyberte nejlepší výsledky (např. nejnižší šum) a
zprůměrujte je. Inkrement velikosti pole, hloubky nebo radiálního směru menší než doporučená
hodnota není zakázán, ale přesnost dávky se tím výrazně nezvýší.

Přesnost všech algoritmů společnosti Brainlab pro výpočet dávky závisí přímo na
přesnosti a rozsahu naměřených dat svazku. Je třeba zajistit, aby měření dat svazku
pokrývalo rozsah velikostí pole a hloubky, které budou následně použity při plánování
léčby. To se týká zvláště měření koeficientů rozptylu, radiálních profilů a hloubkové dávky.

Pro získání přesných výsledků je nutné věnovat mimořádnou pozornost nastavení
lineárního urychlovače a vodní nádrže s pohonem. Centrální osa svazku musí být přesně
vertikální, tj. kolmá na vodní hladinu. Směr detektoru pohybu musí být v každém případě
přesně zarovnán s vodní hladinou i s centrální osou svazku.

Korekce dat

Korekce dat je povolena v omezené míře za účelem odstranění malých chyb během akvizice dat
při měření. K těmto korekcím je však nutné přistupovat s opatrností. Vždy je lepší se korekcím
vyhnout naměřením dat, která se nemusí modifikovat.

Ověření profilu svazku

Nemocniční fyzik odpovídá za provedení řádného ověření každého nově vytvořeného nebo
modifikovaného profilu svazku (profil přístroje). Toto ověření musí zahrnovat koncové testování
každé modality léčby a podmínek léčby, které se budou klinicky používat. Vždy se musíte
obeznámit s příslušnými národními nebo mezinárodními doporučeními týkajícími se jištění jakosti
(např. IAEA TRS-430).

Odpovědnost

Jsou-li naměřená data odeslána do společnosti Brainlab, společnost Brainlab nemá
možnost ověřit správnost:
• jakýchkoli dat přijatých od uživatele;
• jakýchkoli dat vrácených uživateli.

Jakákoli zpětná vazba nebo doporučení poskytnuté společností Brainlab na základě
přijatých dat závisí na správnosti samotných dat. Pokud byla přijatá data zpracována
společností Brainlab a vrácena uživateli, nikterak tím není zaručeno, že vrácená data jsou
správná. Uživatel je plně zodpovědný za ověření správnosti dat vrácených společností
Brainlab a je také plně zodpovědný za ověření správnosti všech připomínek nebo
doporučení poskytnutých společností Brainlab. Uživatel musí potvrdit bezpečnost a
účinnost dat vrácených společností Brainlab před provedením jakékoli léčby u pacienta.
Skutečnost, že společnost Brainlab mohla určitá data zpracovat, nemá vliv na celkovou
odpovědnost uživatele za správnost konečného profilu svazku.

Úvod
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4.1.1 Doporučené zařízení

Základní informace

Pro provedení doporučených měření je nutné mít k dispozici následující zařízení. Některé položky
jsou volitelné a závisí na typu algoritmu dávky, lineárního urychlovače, kolimátoru a modalitě
léčby.

Zařízení

Komponenta Vysvětlení

Vodní nádrž s
pohonem

Nádrž by v hloubce měření měla přesahovat všechny čtyři strany měřené vel-
ikosti pole minimálně o 50 mm. Také by měla přesahovat maximální hloubku
měření minimálně o 50 mm. Pro standardní velikost pole 400 x 400 mm² je
nezbytná hloubka až 350 mm, fantom s plochou základny více než
500 x 500 mm² a hloubka vody nejméně 400 mm.

Kalibrovaná ko-
mora

Je požadována kalibrovaná válcová ionizační komora s objemem dutiny nej-
méně 0,125 cm3, ale nejvíce 0,6 cm3. Účinný bod měření je třeba stanovit na
základě platných mezinárodních dozimetrických norem (např. IAEA TRS-398)
a příslušných doporučení od poskytovatele detektoru.

Ionizační komo-
ra

Válcová ionizační komora s objemem dutiny 0,125 cm3 nebo méně. Účinný
bod měření je třeba stanovit na základě platných mezinárodních dozimetric-
kých norem (např. IAEA TRS-398) a příslušných doporučení od poskytovatele
detektoru.

Detektor s vyso-
kým rozlišením

Je nutný velmi malý detektor pro měření profilu s vysokým rozlišením a pro
dozimetrii malých polí. Společnost Brainlab doporučuje používat nestíněnou
stereotaktickou diodu.

Plastový fantom
Tento by se měl skládat z řady plastových desek s elektronovou hustotou od-
povídající elektronové hustotě vody. Plastové fantomy by se neměly používat
pro referenční dozimetrii.

Rentgenový film Kodak XV-2 nebo Kodak EDR-2 a zařízení pro vyvíjení filmu.

Kalibrovaný ske-
ner filmu

Je nutný kalibrovaný skener filmu pro filmovou dozimetrii a jištění jakosti
(např. DosimetryPRO od společnosti VIDAR).

Mějte na paměti, že citlivost detektoru může záviset na jeho orientaci. Dodržujte
specifikace a doporučení od výrobce vašeho dozimetrického zařízení.

Jiné možnosti

Pokud není filmové zařízení k dispozici, měření profilu s vysokým rozlišením lze provést pomocí
detektoru s vysokým rozlišením.

Kvůli vysokému gradientu svazků bez vyrovnávacího filtru (nerovných) se pro měření
dávek nedoporučuje používat ionizační komory o objemu větším než 0,125 cm3 (např.
Farmerovy komory o objemu 0,6 cm3).
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4.1.2 Obecné požadavky na měření

Základní informace

Obecné požadavky na měření pro všechny energie MLC a lineárního urychlovače jsou popsány
níže. Specifické informace pro příslušné MLC jsou uvedeny na Str. 69.

Minimální požadavky týkající se měření

• Nominální výkon lineárního urychlovače (NLOut) pro pole 100 x 100 mm² nebo maximální
možnou velikost pole.

• Únik při otevřených nebo zavřených čelistech.
• Profily hloubkové dávky (TPR/PDD) pro různé velikosti pole.
• Koeficienty rozptylu (faktory výkonu) pro různé kombinace velikosti čelistí a MLC.
• Radiální profily v diagonálním směru pro otevřená pole při několika hloubkách.
• Měření transverzálního profilu pro jedno konfigurační pole s cílem upravit korekci zdrojové

funkce a korekci radiologického pole. Data se musí zpracovat v sídle společnosti Brainlab.
POZNÁMKA: v závislosti na typu kolimátoru MLC je možné, že bude nutné provést přepočet na
radiální faktory v sídle společnosti Brainlab.
 

Doplňková měření

Pro instalace s dynamickou funkcí IMRT jsou nutná doplňková měření posunu dynamických
lamel.

Vstup dat

Nemocniční fyzik má odpovědnost zadat následující data do aplikace Beam Profile Editor /
Physics Administration (režim Machine Profile):
• Nominální výkon lineárního urychlovače v hodnotách Gy/100 MU (viz Str. 49)
• Vzdálenost zdroje od povrchu (SSD), normalizovaná hloubka a normalizovaná velikost pole
• Hodnoty úniku v procentech
• Parametry pro korekci zdrojové funkce a pro korekci radiologického pole (poskytnuté

společností Brainlab po zpracování dat od zákazníka)
• Tabulka s profilem hloubkové dávky
• Tabulka s koeficienty rozptylu
• Tabulka s radiálními faktory (poskytnutá společností Brainlab po zpracování dat od zákazníka)

Další informace o použití aplikace Beam Profile Editor / Physics Administration jsou uvedeny v
příslušné uživatelské příručce k programu pro plánování léčby společnosti Brainlab.
Všechna data je také třeba vložit do příslušné šablony Excel, která je k dispozici od společnosti
Brainlab. Dokončená šablona by měla být odeslána na adresu radio.physics@brainlab.com.

Úvod
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4.2 Absolutní kalibrace lineárního urychlovače

Měření nominálního výkonu lineárního urychlovače

Algoritmy pro výpočet dávky vyžadují coby vstupní informaci vztah mezi monitorovými jednotkami
a absorbovanou dávkou ve vodě za referenčních podmínek pro určitou kvalitu svazku Q (viz Str.
321).
Tento vztah je definován jako nominální výkon lineárního urychlovače:

Nlout D ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄=

a je uveden v jednotkách Gy/100 MU s:
• velikostí kalibračního pole ccal
• kalibrační hloubkou dcal
• použitou vzdáleností zdroj-povrch pro kalibraci SSDcal

S použitím nomenklatury IAEA TRS-398 (V.12) je definice nominálního výstupu lineárního
urychlovače:

Nlout Dw Q, MU⁄=

s referenčními podmínkami definovanými v tabulce 6.II IAEA TRS-398 (V.12). Absorbovaná dávka
ve vodě Dw, Q se vypočítá z odečtu na dozimetru MQ podle rovnice 6.1 IAEA TRS-398 (V.12).

Vodní fantom a konfigurace komory

Obrázek 7 
• Chcete-li měřit nominální výstup systému Linac, musíte použít odpovídající kalibrovanou

komoru (viz str. 47).
• Hladina vody je nastavena na hloubku izocentra (SSD = SID) a referenční bod objemu aktivní

komory je nastaven na izocentrum (poloha nastavení, hloubka = 0 mm).
• Pro účely měření je komora posunuta svisle dolů do hloubky 100 mm.
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Pracovní postup

Společnost Brainlab doporučuje dodržovat ověřené postupy (např. IAEA TRS-398 nebo AAPM
TG-51). Eventuálně lze použít níže popsaný postup.

Kroky

1. Nastavte motorizovanou vodní nádrž s izocentrem na úrovni hladiny vody
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Střed objemu aktivní komory nastavte do izocentra (úroveň vodní hladiny) a označte to
jako nulovou hloubku (viz Obrázek 7).

3. Přemístěte komoru do kalibrační hloubky dcal = 100 mm.

4.
Nastavte velikost čtvercového pole MLC a aperturu čelistí na 100 x 100 mm².
POZNÁMKA: jestliže vaše MLC neumožňuje pole 100 x 100 mm², přečtěte si konkrétní
pokyny pro vaše MLC (viz Str. 69).
 

5.
• Dodejte 100 MU a odečtěte dozimetrické hodnoty v jednotkách Gy (aplikujte všechny

nezbytné konverze a korekce; např. typ komory, kvalita svazku, teplota, tlak, atd.).
• Výsledek musí být v jednotkách Gy/100 MU.

6. Kvůli vyšší přesnosti doporučujeme měření třikrát zopakovat a použít průměrnou hodno-
tu.

POZNÁMKA: je možné použít SSD a hodnoty normalizované hloubky jiné než výše uvedené
hodnoty. Avšak:
 

• Všechna měření NLOut, úniku, PDD, radiálních faktorů (přístup PDD) a koeficientů rozptylu se
musejí provést se stejnou hodnotou SSD.

• Všechna měření NLOut, úniku a koeficientů rozptylu se musí provádět ve stejné hloubce.

Referenční podmínky týkající se konkrétního zařízení

V závislosti na vašem technickém vybavení se může stát, že referenční podmínky nebudou
dosažitelné. Pokud kombinace vašeho MLC a čelistí nebude moci vymezit referenční pole fref 100
x 100 mm2, použijte velikost pole, která je nejblíž této referenční podmínce, jako referenční pole
pro konkrétní zařízení, fmsr (např. m3 na lineárním urychlovači Varian: obvykle jsou čelisti
omezeny na pole 98 x 98 mm2, které poté definuje váš fmsr).
Absorbovanou dávku ve vodě pro referenční pole u tohoto konkrétního zařízení lze vypočítat na
základě formalismu dle rovnice 1 dle autorů Alfonso et al. 2008. Pokud je referenční pole u
konkrétního zařízení fmsr velmi blízko referenčnímu poli fref, potom lze předpokládat, že korekční
faktor

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

definovaný v rovnici 2 bude ve shodě a rovnici 1 dle autorů Alfonso et al. 2008 lze aproximovat
rovnicí 6.1 v IAEA TRS-398 (V.12).

Absolutní kalibrace lineárního urychlovače
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Vložení výsledků měření

Software Požadované údaje v Beam Profile Editor / Physics Administration

BrainSCAN s aplika-
cí Beam Profile Edi-
tor do verze 5.x

V záložce Pencil Beam na straně General Settings zadejte:
• Změřený nominální výkon lineárního urychlovače v poli Nominal LI-

NAC Output
• Normalizační hloubka (v milimetrech) v poli Normalization Depth
• Vzdálenost zdroj-povrch (v centimetrech) v poli Source Surface Di-

stance

iPlan RT Dose s apli-
kací Beam Profile
Editor verze 6.0 ne-
bo vyšší verze

V záložce Pencil Beam na straně Pencil Beam Settings zadejte:
• Změřený nominální výkon lineárního urychlovače v poli Nominal LI-

NAC Output
• Normalizační hloubka (v milimetrech) v poli Normalization Depth
• Vzdálenost zdroj-povrch (také v milimetrech) v poli Source Surface

Distance

iPlan RT Dose 4.5
(nebo vyšší) s aplika-
cí Physics Adminis-
tration

V záložce Pencil Beam dialogového okna Properties zadejte:
• V záložce Pencil Beam Setup zadejte vzdálenost zdroje od povrchu

(SSD, v milimetrech) do pole Source Surface Distance.
POZNÁMKA: důležité: tato hodnota se musí shodovat s hodnotou SSD
dat rozptylu!
 

• V záložce Pencil Beam Setup zadejte normalizovanou hloubku (v mi-
limetrech) do pole Measurement Depth. Důležité: Tato hodnota se
musí shodovat s naměřenou hloubkou dat rozptylu!

• V záložce Nominal Linac Output zadejte změřený nominální výstup
lineárního urychlovače a odpovídající velikost pole (100 x 100 mm²).

Zajištění přesnosti

Chcete-li získat přesné měření dávky absorbované vodou, musíte aplikovat řadu oprav
odečtení dozimetrických hodnot, např. ohledně kvality paprsku (energie lineárního
urychlovače), tlaku, teploty a polarity. Je nutné se obeznámit s dokumentací, která je
součástí vašeho dozimetrického zařízení, a s národními normami platnými ve vaší zemi.
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4.3 Transmise pozadí

Měření při otevřených a zavřených čelistech

Hodnoty úniku záření charakterizují průměrný procentuální podíl úniku záření přes lamely a přes
kombinaci lamel a čelistí.

Konfigurace

• Nastavení pro měření transmise pozadí je identické s nastavením pro měření nominálního
výstupu lineárního urychlovače.

• Pro měření nominálního výstupu lineárního urychlovače a transmise pozadí by měla být
použita stejná kalibrovaná komora. V tomto případě může být nominální výstup lineárního
urychlovače použit jako referenční hodnota pro určení hodnoty transmise pozadí.

• V opačném případě se musí tato referenční hodnota získat opakovaným měřením nominálního
výstupu lineárního urychlovače s novou kalibrační komorou.

Pracovní postup

Krok

1. Ponechte primární čelisti otevřené na 100 x 100 mm².

2.

• Lamely MLC zavřete asymetricky.
• Mezera lamel by měla být nejméně 50 mm od izocentra.
• Jestliže lineární urychlovač nepodporuje použití čelistí, měla by být mezera zavřeného

páru lamel v maximální vzdálenosti od izocentra.

3. Dodejte 100 MU a odečtěte dozimetrickou hodnotu.

4. Primární čelisti zavřete asymetricky.

5. Opakujte krok č. 3.

POZNÁMKA: jestliže lineární urychlovač nepodporuje nastavení pro asymetrické uzavření čelistí,
komoru lze přemístit horizontálně ve směru X a Y nejméně o 20 mm. V tomto případě musí být
referenční hodnota změřena v nové poloze pomocí čelistí pro čtvercové pole a MLC apertury
100 x 100 mm². Jestliže lineární urychlovač nepodporuje použití čelistí, transmise čelistmi by měla
být nastavena na nulu.
 

Vložení výsledků měření

Software Požadované údaje v Beam Profile Editor / Physics Administration

BrainSCAN s aplika-
cí Beam Profile Edi-
tor do verze 5.x

V záložce Multileaf Background Leakage na stránce Pencil Beam Re-
lated Properties zadejte:
• Frakce měřené dávky (vzhledem k nominálnímu výstupu lineárního

urychlovače) v polích Leakage for Open Jaws a Leakage for Closed
Jaws.

iPlan RT Dose s apli-
kací Beam Profile
Editor verze 6.0 ne-
bo vyšší verze

V záložce Multileaf Background Leakage na stránce Pencil Beam Se-
ttings zadejte:
• Frakce měřené dávky (vzhledem k nominálnímu výstupu lineárního

urychlovače) v polích Leakage for Open Jaws a Leakage for Closed
Jaws.

Transmise pozadí
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Software Požadované údaje v Beam Profile Editor / Physics Administration

iPlan RT Dose 4.5
(nebo vyšší) s aplika-
cí Physics Adminis-
tration

V záložce Pencil Beam dialogového okna Properties v možnosti Multi-
leaf Background Leakage zadejte tato data:
• Frakce měřené dávky (vzhledem k nominálnímu výstupu lineárního

urychlovače) v polích Leakage for Open Jaws a Leakage for Closed
Jaws.
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4.4 Profil hloubkové dávky

Měření PDD a TPR

Pro stanovení profilu hloubkové dávky použijte jednu z níže uvedených možností:

Možnost Vysvětlení

PDD (procentuální
hloubková dávka)

Tuto možnost použijte, jsou-li vodní fantom a SSD pevně nastavené.
Hodnoty PDD se měří nastavením komory vertikálně podél osy svazku.

TPR (tissue phantom
ratio (poměr dávky
tkáně a fantomu))

Tuto možnost použijte, je-li komora nastavena v izocentru. Hodnoty
TPR se měří při různých úrovních vody (vodní hladiny).

V aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administration musíte v záložce Values are ...
specifikovat, zda jsou vaše data založena na hodnotách TPR nebo PDD. Další informace najdete
v příslušné uživatelské příručce k programu pro plánování léčby společnosti Brainlab.

Konfigurace

① ②

Obrázek 8 

Č. Komponenta

① Měření PDD

② Měření TPR

• V případě velkého pole se PDD musí měřit pomocí ionizační komory o středním nebo velkém
objemu (0,1 cm3-0,6 cm3), aby se zamezilo změnám odezvy energie (viz část III.D.5 a obr. 1
zprávy AAPM TG-106 Report (Daset al 2008).

• V případě malých velikostí pole do 30 mm, které nejsou zahrnuty v rozsahu velikostí pole
ionizační komory, používejte příslušný detektor s vysokým rozlišením (viz str. 47). V takovém
případě je nutné provést nejméně jedno měření s oběma měřícími zařízeními, aby bylo možné
porovnat výsledky měření získané pomocí ionizační komory a pomocí detektoru s vysokým
rozlišením.

POZNÁMKA: při změně komory nezapomeňte znovu zkalibrovat souřadnice X/Y/Z vodního
fantomu.
 

Profil hloubkové dávky
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Pracovní postup PDD

Kroky

1.

Nastavte vodní fantom stejným způsobem jako pro měření nominálního výstupu Linac
(viz str. 49):
• SSD = SID = 1 000 mm
• Izocentrum je na úrovni hladiny vody (hloubka = 0 mm)
• Skutečný bod měření je v izocentru

2.
• Čelisti a lamely MLC posuňte tak, aby vytvořily rozdílná čtvercová pole pro každé

měření.
• Potřebné velikosti MLC a čelistí jsou uvedeny na Str. 69.

3.

• S použitím softwaru vodního fantomu změřte hloubku od hodnoty 0 po požadovanou
hloubku.

• Použijte velikost kroku 1 mm pro hloubku 0-50 mm. Pro větší hloubky můžete použít
velikost kroku 1 mm nebo 5 mm.

Pracovní postup TPR

Vzhledem k tomu, že společnost Brainlab nepředkládá žádný konkrétní pracovní postup pro
měření TPR, můžete proto použít pracovní postup, který odpovídá vašim klinickým potřebám.

Vložení výsledků měření

Ve všech případech musí být kompletní matice hloubkových hodnot dávky zadána v aplikaci
Beam Profile Editor / Physics Administration. Také musíte v záložce Values are ... uvést, zda
jsou data založena na metodě TPR nebo PDD.

Zajištění přesnosti

Aby se zamezilo chybám kvůli deformaci vodní hladiny (kapilární účinek), komoru posuňte ze dna
nahoru.
Pečlivě měřte až do hloubky, která se rovná maximální požadované hloubce uvnitř těla pacienta
nebo ji překračuje:
• Pro kraniální léčbu může 250 mm dostačovat.
• V extrakraniálních případech musí být pokryt rozsah až 400 mm nebo více.

V závislosti na světlosti vašeho lineárního urychlovače může být nemožné měřit TPR do hloubky
až 300 mm nebo 350 mm. Jestliže jsou takové hloubky nezbytné, musíte měřit PDD.
POZNÁMKA: všechny profily hloubek musí používat stejné hodnoty osy hloubky. Bude-li to nutné,
použijte vhodný software pro provedení interpolace. Hodnoty TPR/PDD lze libovolně
normalizovat, což řídí algoritmus pro výpočet dávky.
 

POZNÁMKA: zajistěte, že mezery mezi zavřenými lamelami jsou umístěny za primárními čelistmi
nebo v poloze mimo otevřené čtvercové pole MLC.
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4.5 Koeficienty rozptylu (Faktory výkonu)

Měření koeficientů rozptylu

Faktory rozptylu poskytují informaci vzhledem k nominálnímu výstupu lineárního urychlovače.
Mohou být zadané v aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administration libovolně
normalizované, protože jsou řízené algoritmem dávky.

Metoda řetězového zapojení (Daisy-Chain)

Společnost Brainlab doporučuje metodu řetězového zapojení použitím střední velikosti pole (např.
30 x 30 mm²) pro přechod mezi detektorem s vysokým rozlišením pro malá pole a ionizační
komorou.

Pracovní postup

Kroky

1. Nastavte motorizovanou vodní nádrž s izocentrem na úrovni hladiny vody
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Střed objemu aktivní komory nastavte do izocentra (úroveň vodní hladiny) a označte to
jako nulovou hloubku (viz Obrázek 7).

3. Přemístěte komoru do kalibrační hloubky dcal = 100 mm.

4. Změřte koeficienty rozptylu pro matici kombinací čtvercových polí MLC a čtvercových polí
čelistí (viz Str. 130).

Potřebné velikosti MLC a čelistí jsou uvedeny na Str. 69.

Použití vzorové matice

• Šedá pole v tabulkách vzorové matice od str. 69 se musí změřit ve všech případech.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Tato větší pole kolimátoru MLC proto není nutné měřit. Místo toho je dostačující zadat poslední

povinnou měřenou hodnotu, např. v případě nastavení čelistí na 60 x 60 mm² můžete použít
hodnotu měřenou pro MLC pole 60 x 60 mm² (0,8710 na str. 130).

Vložení výsledků měření

Ve všech případech musí být kompletní matice faktorů rozptylu zadána v aplikaci Beam Profile
Editor / Physics Administration. Nesmí zůstat žádné nulové hodnoty.

Zajištění přesnosti

• Zajištění přesnosti je popsáno na Str. 27.
• Pole změřte přesně podle popisu.
• Zajistěte, že mezery mezi zavřenými lamelami jsou umístěny za primárními čelistmi nebo v

poloze mimo otevřené čtvercové pole MLC.
• Pro každou velikost pole čelisti musí být změřená velikost pole MLC větší než nebo rovna

velikosti pole čelistí.
• Pro každou velikost pole čelistí lze koeficienty rozptylu pro velikosti pole MLC překračující

velikost pole čelistí nastavit na hodnotu naměřenou pro nejmenší velikost MLC, která je větší
než (nebo stejná jako) velikost pole čelistí. Bližší informace najdete v bílých polích v tabulkách
vzorové matice od str. 69.

Koeficienty rozptylu (Faktory výkonu)
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4.6 Diagonální radiální profily

Radiální faktor a měření radiálního profilu

Radiální faktory jsou funkcí dávky, která prochází horizontálně osou svazku v různé hloubce.
Jejich účelem je provést korekci mimoosých odchylek otevřeného svazku.
Není-li možné oddělit MLC od hlavice portálu, radiální faktory nelze změřit přímo. V tomto případě
se radiální profily musí měřit diagonálně k poli čelistí, aby bylo možné zahrnout pokles dávky kvůli
omezené velikosti pole.

Obrázek 9 

Radiální profily měřené diagonálně (s cílem snížit hraniční efekty) obsahují požadované
informace. Je však nutné je převést na radiální faktory v sídle společnosti Brainlab. Měření
radiálního profilu nelze zadat přímo do Beam Profile Editor / Physics Administration (režim
Machine Profile).
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Konfigurace

Radiální faktory/profily lze změřit obdobnou metodou jako v případě měření TPR a PDD.
Zobrazení směru měření z pohledu svazku (BEV) pro radiální profily:

Obrázek 10 
• Zde lze použít stejnou konfiguraci vodního fantomu jako v případě měření TPR/PDD (viz

Obrázek 8).
• Zajistěte, aby se detektor pohyboval diagonálně z rohu do rohu. Pro MLC s nekvadratickou

maximální velikostí pole se úhel pohybu detektoru vzhledem ke směru lamel může lišit od 45°.
• Pro měření radiálních profilů použijte ionizační komoru. Komoru je třeba instalovat tak, aby bylo

dosaženo maximálního prostorového rozlišení ve směru měření.
POZNÁMKA: algoritmus tužkového svazku předpokládá rotační symetrii radiálních faktorů. Je
proto možné změřit polovinu profilů, ale pouze v případě, že vodní fantom není dostatečně velký,
aby umožnil úplný diagonální profil. Pro zlepšení přesnosti se doporučuje zprůměrovat několik
polovičních profilů změřených v různých směrech.
 

Pracovní postup

Kroky

1. Lamely MLC zatáhněte, dokud není dosaženo maximální dovolené velikosti pole (může
vyžadovat fyzikální model konzoly).

2. Čelisti zatáhněte, dokud není dosaženo maximální dovolené velikosti pole (obvykle stejné
velikosti jako MLC).

3.
• Změřte radiální profily pro tyto hloubky: 5, 14, 25, 50, 100, 200 a 350 [mm].
• Použijte radiální rozlišení nejméně 5 mm.

4. Změřte celý rozsah profilu od jednoho rohu pole k druhému.

Vložení výsledků měření

Jestliže byl MLC odpojen od lineárního urychlovače podle popisu výše, zadejte radiální faktory do
Beam Profile Editor / Physics Administration (režim Machine Profile).

Diagonální radiální profily
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Ve všech ostatních případech přeneste výsledky svého měření do šablony Excel od společnosti
Brainlab a vyplněnou šablonu pošlete na tuto e-mailovou adresu: radio.physics@brainlab.com.
Jakmile obdržíte radiální faktory od společnosti Brainlab, musíte také specifikovat v záložce
Values are ... v aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administration, zda vaše data jsou
založena na metodě TPR nebo PDD.

Zajištění přesnosti

• Poloměr by měl odpovídat aktuální vzdálenosti mezi osou svazku a komorou. Převod poloměru
na rovinu izocentra není nutný.

• Pokud byly radiální faktory změřeny obdobnou metodou jako v případě PDD, pro radiální
faktory se musí použít stejná hodnota SSD jako při měření PDD.

• Pro získání výsledků s nízkým šumem komoru posunujte pomalu, aby nedošlo ke vzniku vln,
zvláště v případě malých hloubek.

• Typ naměřených dat se musí předat do sídla společnosti Brainlab spolu s příslušnými datovými
soubory.

• Radiální profily mohou být normalizovány libovolně, protože jsou řízeny algoritmem dávky.
• Pro zploštělé svazky jsou vypočtené radiální faktory založeny na údajích o radiálním profilu v

rozmezí od středu svazku do jeho 50% šířky izodávky. Pro nezploštělé svazky (režim FFF) jsou
vypočtené radiální faktory založeny na údajích o radiálním profilu v rozmezí od středu svazku
do jeho 25% šířky izodávky. Tento rozsah dat svazku se musí změřit co možná nejpřesněji do
hloubky včetně 200 mm. Rozsah snímku pro největší hloubku není nutné prodloužit až do jeho
50% (25%) profilu izodozy.

• Pokud není možné provést měření v hloubce 350 mm díky omezené velikosti vodního fantomu,
můžete použít menší hloubku, např. 300 mm.

• Jestliže se měří poloviční profily, ujistěte se, že středová osa svazku NENÍ příliš blízko ke stěně
fantomu. Jestliže je středová osa svazku příliš blízko ke stěně fantomu, dávka ve středové ose
je podhodnocena, což má za následek zvětšení rohů diagonálních profilů, zejména ve větších
hloubkách.

POZNÁMKA: všechny profily musejí používat stejné hodnoty poloměru (buď izocentrické, nebo
reálné). Je-li to nutné, použijte software vodního fantomu pro provedení interpolace.
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4.7 Transverzální profily

Měření transverzálního profilu

Kvůli nastavení korekce zdrojové funkce a kvůli korekci radiologického pole jsou nutná doplňková
měření. Korekce zdrojové funkce je empirický způsob simulace rozšířeného zdroje svazku a
jiných efektů, které rozmazávají lem svazku.

Měření pomocí vodního fantomu

Obrázek 11 

Možnosti měření

Jsou k dispozici dvě možnosti měření:
• Str. 62 (upřednostňovaná možnost)
• Str. 63

Transverzální profily
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Konfigurace

Zobrazení směru měření z pohledu svazku (BEV) pro transverzální profily:

Obrázek 12 
Příčné profily se měří podél směru lamely (směr X) A kolmo k ní (směr Y). Je nutné zajistit, aby
profily byly měřeny přímo pod lamelami takovým způsobem, že nebudou ovlivněny mezerou mezi
lamelami ani mezerou v rámci lamely. Viz diagramy od str. 69 dále ohledně správného tvaru
odpovídajícího typu MLC. Obrázek výše je pouze schematický.
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4.7.1 Měření s použitím vodního fantomu a detektoru s vysokým rozlišením

Základní informace

Měření transverzálních profilů se doporučuje provádět pomocí vodního fantomu a detektoru s
vysokým rozlišením. V tomto případě se musí použít detektor s vysokým rozlišením dle popisu na
Str. 47.

Konfigurace

Nastavte vodní fantom stejným způsobem jako výše (SSD = SID = 1 000 mm).
• Měření se musí provést v těchto hloubkách: dmax, 100 mm a 200 mm.
• Při změně detektoru nebo jeho otočení znovu zkalibrujte souřadnice X/Y/Z vodního fantomu.
• Použijte MLC a čelisti pro vytvoření tvaru, který je specifikovaný pro váš MLC (viz Str. 69).
• Příčné profily se musí měřit podél směru lamely (směr X) A kolmo k ní (směr Y).

Pracovní postup

• Aby byly k dispozici dostatečné informace o oblasti polostínu a oblasti blokované zařízením
MLC, měly by profily pokrýt celou velikost pole s rozlišením 0,5 mm.

• Všechny profily X/Y musejí používat stejné hodnoty os X/Y. Je-li to nutné, použijte příslušný
software pro provedení interpolace.

Kroky

1.
Detektor umístěte tak, aby se zamezilo vzniku mezery mezi lamelami, například pro
kolimátor MLC, ve kterém se používají 2 centrální lamely, vezměte X-profil ze středu
jedné ze dvou centrálních lamel.

2. Detektor zorientujte tak, aby rozlišení pro měření profilu bylo maximální (detektorem ot-
áčejte mezi rovnoběžným a kolmým směrem).

3. Umístěte detektor do středu svazku a ujistěte se, že vzdálenost mezer mezi lamelami
od osy snímkování je větší než 20 mm; nastavte osu v případě potřeby.

4. Opakujte krok 2 s další hloubkou měření.

Vložení výsledků měření

Importujte naměřené profily do šablony Excel od společnosti Brainlab a odešlete vyplněnou
šablonu na adresu radio.physics@brainlab.com. Jakmile obdržíte zpracované výsledky od
společnosti Brainlab, zadejte korekci zdrojové funkce a posun radiologické lamely do aplikace
Beam Profile Editor / Physics Administration.

Zajištění přesnosti

Vlastní naměřené profily porovnejte s příkladem na Obrázek 11 a ujistěte se, že:
• Šířka polostínu je malá (přibližně 4 ± 1 mm pro mikro-MLC)
• Vnější MLC transmise pro hloubku menší než 50 mm je v blízkosti 3 %

Transverzální profily
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4.7.2 Dozimetrické měření pomocí filmu

Základní informace

Není-li možné provést měření pomocí vodního fantomu a detektoru s vysokým rozlišením, místo
toho lze provést dozimetrické měření pomocí filmu. Pro přesnou filmovou dozimetrii by mělo být
měření prováděno pomocí filmu a plastického fantomu, který obsahuje variabilní zesilovací fólie a
dostatečný rozptylový materiál, který je 100 mm silný.

Konfigurace

Měření se musí provést v těchto hloubkách: dmax, 100 mm a 200 mm.
• Materiál charakterizovaný zpětným rozptylem umístěte na lůžko pacienta a zarovnejte ho s

polohou izocentra pomocí polohovacích laserů.
• Zajistěte, že horní povrch materiálu vyznačujícího se zpětným rozptylem je horizontálně

zarovnán s úrovní izocentra.
• Film umístěte na dolní destičku roviny izocentra a přidejte příslušnou strukturní vrstvu.
• Použijte MLC a čelisti pro vytvoření tvaru, který je specifikovaný pro váš MLC (viz Str. 69).

Pracovní postup

• Profily (X a Y) se musí pro každý film připravit.
• Aby byly k dispozici dostatečné informace o oblasti polostínu a oblasti blokované zařízením

MLC, měly by profily pokrýt celou velikost pole s rozlišením 0,5 mm.
• Všechny profily X/Y musejí používat stejné hodnoty os X/Y. Je-li to nutné, použijte příslušný

software pro provedení interpolace.

Kroky

1.

Osviťte tři filmy s použitím zesilovacích fólií v úrovni dmax (v závislosti na energii li-
neárního urychlovače, např. 15 mm pro 6 MV), 100 mm a 200 mm.
- Aby byl zachován lineární rozsah senzitometrické závislosti, ozařování provádějte při

vhodné hladině MU.
- Například pro film Kodak X-Omat by dávka neměla překročit 0,8 Gy. Pro film Kodak

EDR2 by dávka neměla překročit 2,0 Gy.

2. Filmy zpracujte a naskenujte.

3.
- Extrahujte X-profil rovnoběžně se směrem lamely.
- Aby se zamezilo vzniku mezery mezi lamelami, profil vezměte od středu jedné z cen-

trálních lamel.

4.
- Extrahujte y-profil přes střed svazku kolmo na směr lamel.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezer mezi lamelami od osy snímkování je větší než 20

mm; nastavte osu v případě potřeby.

Vložení výsledků měření

Importujte získané profily do šablony Excel od společnosti Brainlab a odešlete vyplněnou šablonu
na adresu radio.physics@brainlab.com. Jakmile obdržíte zpracované výsledky od společnosti
Brainlab, zadejte korekci zdrojové funkce a posun radiologické lamely do aplikace Beam Profile
Editor / Physics Administration.

Zajištění přesnosti

Vlastní naměřené profily porovnejte s příkladem na Obrázek 11 a ujistěte se, že:
• Šířka polostínu je malá (přibližně 4 ± 1 mm pro mikro-MLC)
• Vnější MLC transmise pro hloubku menší než 50 mm je v blízkosti 3 %
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Při filmové dozimetrii je velmi důležitá přesnost senzitometrické křivky kvůli přesnému
nastavení korekce zdrojové funkce.

Transverzální profily
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4.8 Měření dynamického posunu lamely

Dynamický posun lamely

Dynamický posun lamely popisuje efektivní posun lamely kvůli zaoblenému tvaru konce lamel
většiny kolimátorů MLC.
Tato hodnota se stanovuje pomocí souborů Varian MLC nebo DICOM od společnosti Brainlab,
díky nimž se změří izocentrické dávky pro posouvající se mezery s různou šířkou.
Měřenou dávku D lze přibližně popsat lineární funkcí

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

kde:
• gap je nominální šířka mezery (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak je měřená transmise přes MLC
• δ je efektivní dynamický posun na jednu lamelu

Po určení koeficientů a, b pomocí lineární regrese je δ vypočteno ze vztahu:

ba 2=δ

POZNÁMKA: bližší informace jsou uvedeny v listu Excel „Dynamic Shift“ v šabloně Excel od
společnosti Brainlab.
 

Konfigurace

• Příslušnou zkalibrovanou komoru nebo ionizační komoru (viz str. 47) umístěte ve vodním
fantomu tak, aby osa komory byla kolmá na směr lamel.

• Nastavte úroveň hladiny vody tak, aby detektor byl pod oblastí zesílení (dmax nebo hlouběji),
kde [SSD = 1 000 mm - hloubka měření]. Pro energii 6 MV se doporučuje hloubka 20 mm.

• Nastavte čelisti tak, aby vytvořily čtvercové pole 100 x 100 mm².

Pracovní postup

Kroky

1. Postupně ozařujte dynamická pole MLC specifikovaná pro váš kolimátor MLC na Str.
69.

2.

• Kolimátor MLC zavřete a změřte únik dávky při stejném nastavení, které je popsáno vý-
še.

• S asymetrickým nastavením mezery by mezera mezi lamelami měla být 50 mm mimo
izocentrum.

3.
Nastavte MLC na čtvercové pole 100 x 100 mm² a změřte dávku otevřeného pole pomocí
stejného nastavení jako výše.
POZNÁMKA: použijte stejnou MU a stejný dávkový příkon jako v kroku 1.
 

Vložení výsledků měření

Všechna data je také třeba vložit do příslušné šablony Excel, která je k dispozici od společnosti
Brainlab. Výsledek se vypočítá a zobrazí v šabloně Excel. V aplikaci Beam Profile Editor /
Physics Administration, zadejte výsledek ze šablony Excel v poli Leaf Shift Dynamic v záložce
Radiologic Field.
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4.9 Ověření korekcí radiologického pole

Základní informace

V této části je popsán postup ověření a aktualizace korekcí radiologického pole (statický a
dynamický posun radiologických lamel).
Prověřené parametry jsou použity v zákaznickém profilu zařízení, který je použit ve spojení se
softwarem pro plánování léčby společnosti Brainlab iPlan RT Dose nebo BrainSCAN.

Kdy je nutné ověření

Společnost Brainlab doporučuje rutinně ověřovat korekce radiologického pole a to zejména po
modifikacích zařízení MLC, například:
• při mechanických úpravách infračervené světelné bariéry, která kalibruje umístění lamel během

spuštění kolimátoru MLC,
• při výměně napájení m3,
• při změně kalibrace polohy lamel kolimátoru MLC, například v souvislosti s úpravou souboru

mlcxcal.txt na pracovní stanici kontroléru kolimátoru MLC.
V závislosti na těchto modifikacích je možné, že budou nutná další měření, aby se zajistilo, že
ozařovací systém řádně funguje.

Rozdíl mezi radiologickým polem a geometrickým polem

Obrázek 13 ilustruje rozdíl mezi radiologickým polem a nominálními polohami MLC lamel.
Radiologické pole se liší od nominálního pole kolimátoru MLC ve směru X a Y. Rozdíl pole ve
směru y (velikost výstupků a drážek) závisí především na geometrickém tvaru lamely a je tedy
nezávislý na modifikacích kolimátoru MLC. Ve směru X mohou modifikace kolimátoru MLC vést k
mírně rozdílným korekcím radiologického pole.
Následující obrázek znázorňuje rozdíl mezi radiologickým a geometrickým MLC polem:

Obrázek 13 

O ověření

Korekce radiologického pole jsou definovány jako korekce vzdáleností v rovině izocentra. Proto se
popsané měření filmu provádí izocentricky. Pro přesnou filmovou dozimetrii společnost Brainlab

Ověření korekcí radiologického pole
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doporučuje použití plastického fantomu, který se skládá ze zesilovací vrstvy 25 mm silné a z
dostačujícího rozptylového materiálu, který je nejméně 100 mm silný.

Příprava

Kroky

1. Materiál vyznačující se zpětným rozptylem umístěte na lůžko pacienta a jeho horní okraj
zarovnejte s polohou izocentra pomocí polohovacích laserů.

2. Zajistěte, že horní povrch materiálu vyznačujícího se zpětným rozptylem je horizontálně
zarovnán s úrovní izocentra.

3. Film umístěte na dolní destičku roviny izocentra a přidejte příslušnou strukturní vrstvu.

4.
Pomocí kolimátoru MLC vytvořte kvadratické (nebo téměř kvadratické) pole:
MLC pole 60 x 60 mm2.

5.
Zajistěte, aby hranice pole čelistí překročila pole kolimátoru MLC minimálně o 10 mm na
každou stranu.
Pole čelistí 80 x 80 mm2.

Pracovní postup

Profil musí pokrývat celou velikost pole s rozlišením minimálně 0,5 mm, aby poskytl dostatečné
informace o oblasti polostínu a oblasti zablokované prostřednictvím kolimátoru MLC.

Kroky

1.

Exponujte film za využití 25 mm strukturní vrstvy.
• Aby byl zachován lineární rozsah senzitometrické závislosti, ozařování provádějte při

vhodné hladině MU.
• Například, v případě filmu Kodak X-Omat by dávka neměla překročit hodnotu 0,8 Gy. V

případě filmu Kodak EDR2 by neměla překročit 2,0 Gy. Není-li film v uvažovaném roz-
sahu dávek dostatečně lineární, použijte kalibrační filmy pro převod šedých diagramů
na hodnoty dávky.

2. Film zpracujte a naskenujte.

3.
Extrahujte X-profil (rovnoběžně se směrem pohybu lamel).
Aby se zamezilo vzniku mezery mezi lamelami, profil vezměte od středu jedné z centrál-
ních lamel.

4.

Změřte šířku 50% izodozy profilu a určete statický posun listu (Δs) mezi nominální vel-
ikostí pole ve směru osy x (snominal) a změřenou šířkou 50% izodozy (s50%):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Porovnání výsledků

Porovnejte novou hodnotu posunu radiologické lamely s aktuálně použitou hodnotou posunu
statické lamely v aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administration (viz kapitola 13,
Klinická příručka iPlan RT Dose 4.x). Jestliže rozdíl mezi oběma hodnotami není zanedbatelný,
zadejte novou hodnotu do odpovídajícího pole v Beam Profile Editor / Physics Administration.
Je-li parametr statického posunu lamely neaktuální, parametr dynamického posunu lamely by
mohl být nepřesný. V tomto případě společnost Brainlab doporučuje zopakovat měření
dynamického posunu lamely podle popisu na Str. 65.
Jestliže je mezi starou a novou hodnotou dynamického posunu lamely výrazný rozdíl, zadejte
novou hodnotu do odpovídajícího pole v Beam Profile Editor / Physics Administration. Poté
uložte a aktualizovaný profil přístroje potvrďte.

TUŽKOVÝ SVAZEK: MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH DAT SVAZKU
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Ověření korekcí radiologického pole

68 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



5 TUŽKOVÝ SVAZEK:
KONTROLNÍ SEZNAMY
DAT SVAZKU

5.1 Data svazku pro Brainlab m3 (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-lamelový
MLC)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-620)

POZNÁMKA: podpora pro svazky bez zplošťovacích filtrů (ne ploché) na vybraných lineárních
urychlovačích je k dispozici od verze iPlan RT 4.5 a výše. Budete-li potřebovat další informace,
obraťte na oddělení podpory společnosti Brainlab.
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory:
• Čelist: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

POZNÁMKA: zadejte čtvercovou velikost pole 98 mm pro velikost čtvercového pole pro
NLOut tužkového svazku.
 

Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Otevřené pole:
• Čelist: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Str. 52 ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Měření Viz také Hotovo

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).
POZNÁMKA: zadejte efektivní velikost čtvercového pole 98 mm pro profil největší hloubkové
dávky.
 

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Pole MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Vzorová matice je na str. 72. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).
POZNÁMKA: zadejte velikost čtvercového pole 100 mm pro největší pole MLC (řádek) a 98
mm pro největší pole čelistí (sloupec).
 

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole MLC: 100 x 100 mm2

• Pole čelistí: 98 x 98 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.
Jestliže je použit Raw Data Mode aplikace Physics Administration, NEODPOJUJTE MLC
(viz str. 275).

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 98 x 98 mm²
• Pole MLC (viz str. 73)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „M3_1.d01“,

„M3_5.d01“, …, „M3_100.d01“.
• Pro každé pole: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.
Pokud není k dispozici dávkový příkon 300 MU/min, použijte vhodnou kombinaci m MU a m
MU/min.

Str. 65 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Data svazku pro Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-lamelový MLC)
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Měření Viz také Hotovo

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.1.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti po-
le MLC [mm²] 8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Brainlab m3: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-lamelový MLC)
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5.1.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Brainlab m3: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Obrázek 14 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 2-4, 7-20, 24-25

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -40 mm a +40 mm -50 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.2 Data svazku pro Brainlab m3 (Siemens Oncor
160-lamelový MLC, Artiste)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-712)

POZNÁMKA: kombinace Brainlab m3 připevněného na Siemens Oncor 160-lamelový MLC nebo
Siemens Artiste je podporována od verze iPlan RT 4.1 výše. Podpora pro (ne ploché) svazky bez
zplošťovacích filtrů je k dispozici od verze iPlan RT 4.5 a výše.
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory:
• Čelist: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

POZNÁMKA: zadejte čtvercovou velikost pole 96 mm pro velikost čtvercového pole pro
NLOut tužkového svazku.
 

Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Otevřené pole:
• Čelist: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

5,9 x 5,9 (8 x 8),
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
29,6 x 29,6 (32 x 32),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).
POZNÁMKA: zadejte velikost efektivního ekvivalentního čtvercového pole 96 mm pro profil
největší hloubkové dávky.
 

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 94 [mm²]
• Pole MLC

5,9 x 5,9, 11,8 x 11,8, 17,8 x 17,8, 23,7 x 23,7, 29,6 x 29,6, 35,5 x 35,5, 41,5 x 41,5,
59,2 x 59,2, 79,0 x 79,0, 98,0 x 98,7 [mm²]
Vzorová matice je na str. 76. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).
POZNÁMKA: zadejte velikost čtvercového pole 96 mm pro největší pole MLC (řádek) a 96
mm pro největší pole čelisti (sloupec).
 

Str. 56 ☐

Data svazku pro Brainlab m3 (Siemens Oncor 160-lamelový MLC, Artiste)
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Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole MLC: 98 x 98,7 mm2

• Pole čelistí: 98 x 94 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.
Jestliže je použit Raw Data Mode aplikace Physics Administration, NEODPOJUJTE MLC
(viz str. 275).

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 98 x 94 mm²
• Pole MLC (viz str. 77)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.2.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 94

5,9 x 5,9 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

11,8 x 11,8 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

17,8 x 17,8 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

23,7 x 23,7 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

29,6 x 29,6 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

35,5 x 35,5 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

41,5 x 41,5 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

59,2 x 59,2 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

79 x 79 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

98 x 98,7 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Brainlab m3: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro Brainlab m3 (Siemens Oncor 160-lamelový MLC, Artiste)
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5.2.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Brainlab m3: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Obrázek 15 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 2-4, 7-20, 24-25

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -40 mm a +40 mm -49 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.3 Data svazku pro Elekta Beam Modulator

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-621)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory:
• Pole MLC: 104 x 96 mm² (příčná rovina x rovina), která má ekvivalentní čtvercovou vel-

ikost pole 100 mm
Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro zavřené pole MLC pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Otevřené MLC pole (příčná rovina x rovina): 104 x 96 mm²

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Pole MLC (příčná rovina x rovina)

8 x 8, 16 x 16, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 120 x 120, 160 x 160, 210 x 160
[mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte stejné velikosti čtvercového pole (např. 104 x 96 mm² → 100 mm a
210 x 160 mm² → 182 mm).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole MLC (příčná rovina x rovina)

8 x 8, 16 x 16, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 120 x 120, 160 x 160, 210 x 160
[mm²]
Vzorová matice je na str. 79. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Vždy používejte stejné velikosti čtvercového pole (např. 104 x 96 mm² → 100 mm, a 210 x
160 mm² → 182 mm).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Zatažené lamely MLC

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole MLC (viz str. 80)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Beam Modulator
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5.3.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí pro Beam Profile
Editor / Physics Administration
[mm]

Velikosti pole MLC
[mm²]

Ekvivalentní velikost pole
MLC [mm] 182

8 x 8 8 0,587

16 x 16 16 0,817

24 x 24 24 0,870

32 x 32 32 0,902

48 x 48 48 0,939

80 x 80 80 0,986

104 x 96 100 1,000

120 x 120 120 1,021

160 x 160 160 1,041

210 x 160 182 1,048

Elekta Beam Modulator: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Chcete-li zadat data do Beam Profile Editor / Physics Administration, použijte nastavení

velikosti pole čelistí 182 mm.
• Pro verzi iPlan RT Dose 3.x je důležitá přítomnost nejméně dvou sloupců pro čelisti. Je proto

nutné zadat data MLC dvakrát: jednou s velikostí pole čelistí 181 mm a podruhé s velikostí pole
čelistí 182 mm.

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.3.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Beam Modulator: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 16 

Otevřené lamely: Č. lamely: 14,
18-22, 25-28

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -75 mm a +25 mm -105 mm

Data svazku pro Elekta Beam Modulator

80 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



5.4 Data svazku pro Elekta MLCi a MLCi2

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-622)

Nepoužívejte „guard leaves“ (např.: žádné jiné otevřené páry lamel pod sousedícími čelistmi a ve
stejné fyzické pozici jako poslední lamela v poli).

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole, velikosti [mm²]:

20 x 20 (20 x 20),
40 x 40 (40 x 40),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300),
400 x 400 (400 x 400)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400
[mm²]
• Pole MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400
[mm²]
Vzorová matice je na str. 83. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole MLC a čelistí: 400 x 400 [mm²]

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 160 x 200 mm² (Čelisti jsou reprezentovány jako X záložní přepážky a Y

přepážky)
• Pole MLC (viz str. 84)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐
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Měření Viz také Hotovo

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta MLCi a MLCi2
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5.4.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti po-
le MLC
[mm²]

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300 400 x 400

20 x 20 0,8337 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,869 0,869

40 x 40 0,8337 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384 0,9384

60 x 60 0,8337 0,8939 0,9371 0,9542 0,964 0,9725 0,9797 0,9823 0,9823

80 x 80 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105 1,0105

100 x 100 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314 1,0314

140 x 140 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655 1,0655

200 x 200 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133 1,1133

300 x 300 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

400 x 400 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1300

Elekta MLCi: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56). Proto je důležité, abyste zkopírovali své naměřené

hodnoty rozptylu do správného sloupce a řádku (viz příklad výše).
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5.4.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta MLCi: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 17 

Řada levé lamely (X1) Řada pravé lamely (X2)

Poloha lamel podle
IEC 1217

1-9: -80 mm
10, 11: -80 mm
12, 13: -75 mm
14-16: -75 mm
17-24: -75 mm
25, 26: -75 mm
27-29: -75 mm
30, 31: +65 mm
32-40: +65 mm

-75 mm
-65 mm
+75 mm
-70 mm
+75 mm
-70 mm
+75 mm
+80 mm
+70 mm

X čelist (X záložní přepážky): X1: -80 mm, X2: +80 mm
Y čelisti (Y přepážky): Y1: -100 mm, Y2: +100 mm

POZNÁMKA: tvar je vytvořen tak, aby bylo možné změřit čistý polostín MLC. Čelisti (přepážky)
proto musí být umístěny za obrysem MLC, jak je znázorněno na obrázku.
 

Data svazku pro Elekta MLCi a MLCi2
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5.5 Data svazku pro Elekta Agility

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-879)

POZNÁMKA: podpora pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT 4.5.3 výše.
 

Pro měření nepoužívejte „guard leaves“ (např.: žádné jiné otevřené páry lamel pod sousedícími
čelistmi a ve stejné fyzické pozici jako poslední lamela v poli).

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Otevření čelisti Y: 100 mm
• Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100 mm², nepoužívejte „guard leaves“

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

POZNÁMKA: pokud čelisti nemohou být umístěny nezávisle na poli MLC, použijte k usnad-
nění otevření čelisti s uzavřenými MLC malé otvory umístěné mimo střed lamely.
 

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Velikosti pole MLC (čelist) (bez „guard leaves“) [mm²]([mm]):

10 x 10 (10),
20 x 20 (20),
30 x 30 (30),
40 x 40 (40),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Otevření čelisti Y

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Pokud čelisti nemohou být umístěny nezávisle na poli MLC, použijte k usnadnění otevření
čelisti větších než pole MLC malé otvory umístěné mimo střed lamely.
• MLC pole, bez „guard leaves“

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Vzorová matice je na str. 87. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐
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Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Otevření čelisti Y: 400 [mm]
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm²

POZNÁMKA: měřte z rohu do rohu, i když nejvzdálenější lamely v rozích pole nejsou zcela
zataženy.
 

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Otevření čelisti Y: Y1 čelist při -75 mm, Y2 čelist při 55 mm (5 mm okraj pro otevření pole

MLC)
• Pole MLC (viz str. 88)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
Pro ozařování mezer dynamických lamel používejte odpovídající soubory DICOM.
Pro každé pole: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.
Pokud není k dispozici výchozí dávkový příkon (300 MU/min), použijte vhodnou kombinaci m
MU a m MU/min.
Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Agility
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5.5.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení velikosti pole čelistí Y [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,6791 0,6946 0,6991 0,7027 0,7063 0,7077 0,7090 0,7099 0,7111 0,7123 0,7124

20 x 20 0,6791 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 x 30 0,6791 0,8007 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 x 40 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 x 60 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 x 80 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 x 100 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 x 140 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 x 200 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 x 300 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 x 400 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

Elekta Agility MLC: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Bez „guard leaves“.
• Pokud čelisti nemohou být umístěny nezávisle na poli MLC, použijte k usnadnění otevření
čelisti větších než pole MLC malé otvory umístěné mimo střed lamely.

• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
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5.5.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Agility MLC: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Otevřené lamely:
Č. lamely: 27-34, 37-44, 49-50

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -25 mm a +75 mm -125 mm (s minimální meze-

rou)

• Bez „guard leaves“
• Otevřete lamely #25 a #52 ze -125 mm na -120 mm a automaticky nastavte čelisti, pokud
čelisti y nelze manuálně nastavit na Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm.

Data svazku pro Elekta Agility
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5.6 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,42
mm

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-887)

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT 4.5.4 výše
a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 135,5 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Velikost pole kolimátoru MLC: 96,8 x 96,8 mm²
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²

Zadejte čtvercovou velikost pole 96,8 mm pro velikost čtvercového pole pro NLOut tužkové-
ho svazku.

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Velikosti pole MLC [mm²]

4,8 x 4,8;
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29 x 29;
38,7 x 38,7;
58,1 x 58,1;
77,4 x 77,4;
96,8 x 96,8;
111,3 x 111,3;
135,5 x 116;
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 135,5 x 116 mm² → 125 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Pole MLC

4,8 x 4,8, 9,7 x 9,7, 19,4 x 19,4, 29 x 29, 38,7 x 38,7, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3, 135,5 x 116 [mm²]
Vzorová matice je na str. 91. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
135,5 x 116 mm² → 125 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐
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Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• MLC lamely vysunuty, velikost pole 135,5 x 116 mm²
Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• Pole MLC (viz str. 92)
Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,42 mm
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5.6.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Velikost pole čelistí [mm²]

Velikosti pole MLC [mm²] 129,2

4,8 0,692

9,7 0,826

19,4 0,895

29 0,926

38,7 0,949

58,1 0,977

77,4 0,992

96,8 1,007

111,3 1,018

125 1,018

Elekta Apex MLC: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
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5.6.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Apex MLC: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Otevřené lamely:
Č. lamely: 3-16, 21-36, 45-48

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -50 mm a +40 mm -29 mm

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,42 mm
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5.7 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,43
mm

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-887)

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT 4.5.4 výše
a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 136,1 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Velikost pole kolimátoru MLC: 97,2 x 97,2 mm²
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²

Zadejte čtvercovou velikost pole 97,2 mm pro velikost čtvercového pole pro NLOut tužkové-
ho svazku.

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Velikosti pole MLC [mm²]

4,9 x 4,9;
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29,2 x 29,2;
38,9 x 38,9;
58,3 x 58,3;
77,8 x 77,8;
97,2 x 97,2; 111,8 x 111,8;
136,1 x 116;
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 136,1 x 116 mm² → 125,2 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Pole MLC

4,9 x 4,9, 9,7 x 9,7, 19,4 x 19,4, 29,2 x 29,2, 38,9 x 38,9, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2, 111,8 x 111,8, 136,1 x 116 [mm²]
Vzorová matice je na str. 95. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
136,1 x 116 mm² → 125,2 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 93



Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• MLC lamely vysunuty, velikost pole 136,1 x 116 mm²
Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• Pole MLC (viz str. 96)
Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,43 mm
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5.7.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Velikost pole čelistí [mm²]

Velikosti pole MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,7 0,826

19,4 0,895

29,2 0,926

38,9 0,949

58,3 0,977

77,8 0,992

97,2 1,007

111,8 1,018

125,2 1,018

Elekta Apex MLC: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
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5.7.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Apex MLC: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Otevřené lamely:
Č. lamely: 3-16, 21-36, 45-48

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -50 mm a +40 mm -29 mm

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,43 mm
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5.8 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,44
mm

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-887)

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT 4.5.4 výše
a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 136,6 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Velikost pole kolimátoru MLC: 97,6 x 97,6 mm²
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²

Zadejte čtvercovou velikost pole 97,6 mm pro velikost čtvercového pole pro NLOut tužkové-
ho svazku.

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Velikosti pole MLC [mm²]

4,9 x 4,9;
9,8 x 9,8;
19,5 x 19,5;
29,3 x 29,3;
39 x 39;
58,6 x 58,6;
78,1 x 78,1;
97,6 x 97,6; 112,2 x 112,2;
136,6 x 116;
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 136,6 x 116 mm² → 125,5 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Pole MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,5 x 19,5, 29,3 x 29,3, 39 x 39, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2, 136,6 x 116 [mm²]
Vzorová matice je na str. 99. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
136,6 x 116 mm² → 125,5 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐
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Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• MLC lamely vysunuty, velikost pole 136,6 x 116 mm²
Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• Pole MLC (viz str. 100)
Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,44 mm
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5.8.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Velikost pole čelistí [mm²]

Velikosti pole MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,5 0,895

29,3 0,926

39 0,949

58,6 0,977

78,1 0,992

97,6 1,007

112,2 1,018

125,5 1,018

Elekta Apex MLC: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
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5.8.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Apex MLC: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Otevřené lamely:
Č. lamely: 3-16, 21-36, 45-48

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -50 mm a +40 mm -29 mm

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,44 mm
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5.9 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,45
mm

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-887)

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT 4.5.4 výše
a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 137,2 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98 mm²
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²

Zadejte čtvercovou velikost pole 98 mm pro velikost čtvercového pole pro NLOut tužkového
svazku.

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Velikosti pole MLC [mm²]

4,9 x 4,9;
9,8 x 9,8;
19,6 x 19,6;
29,4 x 29,4;
39,2 x 39,2;
58,8 x 58,8;
78,4 x 78,4;
98 x 98;
112,7 x 112,7;
137,2 x 116;
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 137,2 x 116 mm² → 125,7 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Pole MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,6 x 19,6, 29,4 x 29,4, 39,2 x 39,2, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x 98,
112,7 x 112,7, 137,2 x 116 [mm²]
Vzorová matice je na str. 103. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
137,2 x 116 mm² → 125,7 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐
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Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• MLC lamely vysunuty, velikost pole 137,2 x 116 mm²
Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• Pole MLC (viz str. 104)
Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,45 mm
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5.9.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Velikost pole čelistí [mm²]

Velikosti pole MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,6 0,895

29,4 0,926

39,2 0,949

58,8 0,977

78,4 0,992

98 1,007

112,7 1,018

125,7 1,018

Elekta Apex MLC: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
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5.9.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Apex MLC: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Otevřené lamely:
Č. lamely: 3-16, 21-36, 45-48

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -50 mm a +40 mm -29 mm

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,45 mm
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5.10 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,46
mm

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-887)

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT 4.5.4 výše
a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 137,8 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Velikost pole kolimátoru MLC: 98,4 x 98,4 mm²
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²

Zadejte čtvercovou velikost pole 98,4 mm pro velikost čtvercového pole pro NLOut tužkové-
ho svazku.

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Velikosti pole MLC [mm²]

4,9 x 4,9;
9,8 x 9,8;
19,7 x 19,7;
29,5 x 29,5;
39,4 x 39,4;
59 x 59;
78,7 x 78,7;
98,4 x 98,4; 113,2 x 113,2;
137,8 x 116;
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 137,8 x 116 mm² → 126 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Pole MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,7 x 19,7, 29,5 x 29,5, 39,4 x 39,4, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2, 137,8 x 116 [mm²]
Vzorová matice je na str. 107. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
137,8 x 116 mm² → 126 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐
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Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• MLC lamely vysunuty, velikost pole 137,8 x 116 mm²
Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• Pole MLC (viz str. 108)
Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,46 mm
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5.10.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Velikost pole čelistí [mm²]

Velikosti pole MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,7 0,895

29,5 0,926

39,4 0,949

59 0,977

78,7 0,992

98,4 1,007

113,2 1,018

126 1,018

Elekta Apex MLC: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
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5.10.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Apex MLC: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Otevřené lamely:
Č. lamely: 3-16, 21-36, 45-48

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -50 mm a +40 mm -29 mm

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,46 mm
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5.11 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,47
mm

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-887)

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT 4.5.4 výše
a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 138,3 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Velikost pole kolimátoru MLC: 98,4 x 98,4 mm²
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²

Zadejte čtvercovou velikost pole 98,8 mm pro velikost čtvercového pole pro NLOut tužkové-
ho svazku.

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Velikosti pole MLC [mm²]

4,9 x 4,9;
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,6 x 29,6;
39,5 x 39,5;
59,3 x 59,3;
79 x 79;
98,8 x 98,8;
113,6 x 113,6;
138,3 x 116;
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 138,3 x 116 mm² → 126,2 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Pole MLC

4,9 x 4,9, 9,9 x 9,9, 19,8 x 19,8, 29,6 x 29,6, 39,5 x 39,5, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6, 138,3 x 116 [mm²]
Vzorová matice je na str. 111. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
138,3 x 116 mm² → 126,2 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• MLC lamely vysunuty, velikost pole 138,3 x 116 mm²
Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• Pole MLC (viz str. 112)
Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,47 mm
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5.11.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Velikost pole čelistí [mm²]

Velikosti pole MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,9 0,826

19,8 0,895

29,6 0,926

39,5 0,949

59,3 0,977

79 0,992

98,8 1,007

113,6 1,018

126,2 1,018

Elekta Apex MLC: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.11.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Apex MLC: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Otevřené lamely:
Č. lamely: 3-16, 21-36, 45-48

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -50 mm a +40 mm -29 mm

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,47 mm
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5.12 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,48
mm

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-887)

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT 4.5.4 výše
a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 138,9 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Velikost pole kolimátoru MLC: 99,2 x 99,2 mm²
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²

Zadejte čtvercovou velikost pole 99,2 mm pro velikost čtvercového pole pro NLOut tužkové-
ho svazku.

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Velikosti pole MLC [mm²]

5 x 5;
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,8 x 29,8;
39,7 x 39,7;
59,5 x 59,5;
79,4 x 79,4;
99,2 x 99,2; 114,1 x 114,1;
138,9 x 116;
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 138,9 x 116 mm² → 126,4 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm²
• Pole MLC

5 x 5, 9,9 x 9,9, 19,8 x 19,8, 29,8 x 29,8, 39,7 x 39,7, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1, 138,9 x 116 [mm²]
Vzorová matice je na str. 115. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
138,9 x 116 mm² → 126,4 mm²).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• MLC lamely vysunuty, velikost pole 138,9 x 116 mm²
Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Velikost pole čelistí: 140 x 120 mm2

• Pole MLC (viz str. 116)
Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,48 mm

114 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



5.12.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Velikost pole čelistí [mm²]

Velikosti pole MLC [mm²] 129,2

5 0,692

9,9 0,826

19,8 0,895

29,8 0,926

39,7 0,949

59,5 0,977

79,4 0,992

99,2 1,007

114,1 1,018

126,4 1,018

Elekta Apex MLC: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.12.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Elekta Apex MLC: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Otevřené lamely:
Č. lamely: 3-16, 21-36, 45-48

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -50 mm a +40 mm -29 mm

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,48 mm
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5.13 Data svazku pro kolimátor MHI MLC 60

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-623)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro zavřené pole MLC pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Pole MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Vzorová matice je na str. 118. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Zatažené lamely MLC

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole MLC (viz str. 119)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.13.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí pro Beam Profile Editor / Physics
Administration [mm]

Velikosti pole MLC [mm²] 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

MHI MLC 60: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Chcete-li zadat data do Beam Profile Editor / Physics Administration, použijte nastavení

velikosti pole čelistí 150 mm.
• Pro verzi iPlan RT Dose 3.x je důležitá přítomnost nejméně dvou sloupců pro čelisti. Je proto

nutné zadat data MLC dvakrát: jednou s velikostí pole čelistí 150 mm a podruhé s velikostí pole
čelistí 152 mm.

Data svazku pro kolimátor MHI MLC 60
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5.13.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

MHI MLC 60: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 18 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 6-8, 12-19, 22-25

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -50 mm a +50 mm -78 mm a -77,5 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.14 Data svazku pro Novalis

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-624)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory:
• Čelist: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

POZNÁMKA: zadejte čtvercovou velikost pole 98 mm pro velikost čtvercového pole pro
NLOut tužkového svazku.
 

Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Otevřené pole:
• Čelist: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).
POZNÁMKA: zadejte efektivní velikost čtvercového pole 98 mm pro profil největší hloubkové
dávky.
 

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Pole MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Vzorová matice je na str. 122. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).
POZNÁMKA: zadejte velikost čtvercového pole 100 mm pro největší pole MLC (řádek) a 98
mm pro největší pole čelistí (sloupec).
 

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole MLC: 100 x 100 mm²
• Pole čelistí: 98 x 98 mm²

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Data svazku pro Novalis
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Měření Viz také Hotovo

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 98 x 98 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 123)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „M3_1.d01“,

„M3_5.d01“, …, „M3_100.d01“.
• Pro každé pole: dodejte 320 MU při dávkovém příkonu 320 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.14.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Novalis: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro Novalis
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5.14.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Novalis: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm

Obrázek 19 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 2-4, 7-20, 24-25

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -40 mm a +40 mm -50 mm

Reference

Další příklady dozimetrických parametrů kolimátoru Novalis jsou uvedeny v publikaci Yin et al.,
2002 (viz obecné odkazy na str. 329).
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5.15 Data svazku kolimátor Varian HD120 (SRS
vyrovnávací filtr)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-625)

POZNÁMKA: režim SRS odkazuje na zplošťovací filtr režimu SRS pro lineární urychlovače
Novalis Tx a Varian Trilogy. Tento režim SRS používá fotonové svazky o energii 6 MV a vysoký
dávkový příkon 1 000 MU/min v kombinaci s omezenou maximální velikostí pole 15 x 15 cm².
Jestliže je lineární urychlovač v režimu SRS, používá rozdílný zplošťovací filtr. Proto jsou data
svazku pro standardní režim a SRS mírně odlišná.
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
• Pole MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
Vzorová matice je na str. 126. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• MLC lamely ve výchozí poloze, velikost pole 150 x 150 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Data svazku kolimátor Varian HD120 (SRS vyrovnávací filtr)
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Měření Viz také Hotovo

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 127)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „NTx_1.d01“,

„NTx_5.d01“, …, „NTx_100.d01“ nebo odpovídající soubory DICOM „DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm“.

• Pro každé pole: dodejte 1 000 MU při dávkovém příkonu 1 000 MU/min.
Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.15.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

5 x 5 0,638 0,682 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 0,692 0,692 0,694

10 x 10 0,647 0,807 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,647 0,815 0,876 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,647 0,815 0,883 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,647 0,815 0,883 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

Varian HD120 (SRS): Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku kolimátor Varian HD120 (SRS vyrovnávací filtr)
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5.15.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian HD120 (SRS): Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 20 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 13-14, 23-38, 43-52

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -75 mm

Reference

Další příklady dozimetrických charakteristik systému Varian HD120 naleznete v publikaci Chang
et al., 2008 (viz obecné reference na str. 329).

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.16 Data svazku kolimátor Varian HD120 (Standardní
ozařování a režim bez vyrovnávacího filtru)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-626)

POZNÁMKA: podpora pro svazky bez zplošťovacích filtrů je k dispozici od verze iPlan RT 4.5 a
výše.
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
220 x 220 (220 x 220),
300 x 220 (300 x 220)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
• Pole MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
Vzorová matice je na str. 130. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole čelistí: 400 x 400 [mm²]
• MLC lamely ve výchozí poloze, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Data svazku kolimátor Varian HD120 (Standardní ozařování a režim bez vyrovnávacího filtru)
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Měření Viz také Hotovo

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 131)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „NTx_1.d01“,

„NTx_5.d01“, …, „NTx_100.d01“ nebo odpovídající soubory DICOM „DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm“.

• Pro každé pole: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.
Pokud není k dispozici dávkový příkon 300 MU/min, použijte vhodnou kombinaci m MU a m
MU/min.
Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.16.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti
pole
MLC
[mm²]

8 x 8 12 x
12 22 x 22 32 x

32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 10
0

140 x 14
0

220 x 22
0

300 x 22
0
(254 x 25
4)

5 x 5 0,6356 0,6673 0,6726 0,6729 0,6739 0,6758 0,6768 0,6791 0,6804 0,6870 0,6860

10 x 10 0,6608 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931

20 x 20 0,6608 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690

30 x 30 0,6608 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090

40 x 40 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384

60 x 60 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823

80 x 80 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105

100 x 10
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x 14
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x 22
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x 22
0
(254 x 25
4)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

Varian HD120 (Režim standardního ozařování): Možné naměřené faktory rozptylu (pouze
příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
• Pro faktory rozptylu měřené pro obdélníkovou velikost pole 300 x 220 mm² musí být použita

ekvivalentní čtvercová velikost pole 254 mm v aplikaci Beam Profile Editor / Physics
Administration.

Data svazku kolimátor Varian HD120 (Standardní ozařování a režim bez vyrovnávacího filtru)
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5.16.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian HD120 (Režim standardního ozařování): Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X
a Y):

Obrázek 21 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 13-14, 23-38, 43-52

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -75 mm

Reference

Další příklady dozimetrických charakteristik systému Varian HD120 naleznete v publikaci Chang
et al., 2008 (viz obecné reference na str. 329).

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 131



5.17 Data svazku pro Siemens 3-D (58 a 82 lamel)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-628)

POZNÁMKA: podpora pro (ne ploché) svazky bez zplošťovacích filtrů je k dispozici od verze iPlan
RT 4.5 a výše.
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory:
• Otevření čelisti Y: 100 mm
• Pole MLC: 100 x 110 mm²

Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Otevřené pole:
• Otevření čelisti Y: 100 mm
• MLC pole (příčná rovina x rovina): 100 x 110 mm²

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist Y) pole [mm²]

10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
90 x 90 (90),
130 x 130 (130),
190 x 190 (190),
270 x 270 (270),
400 x 400 (400)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Otevření čelisti Y

12, 32, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• Pole MLC

10 x 10, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70, 90 x 90, 130 x 130, 190 x 190, 270 x 270, 400 x 400
[mm²]
Vzorová matice je na str. 134. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Čelisti zatažené, otevření Y 400 mm
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Data svazku pro Siemens 3-D (58 a 82 lamel)

132 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



Měření Viz také Hotovo

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Otevření čelisti Y

Y1 čelist při -57 mm, Y2 čelist při 77 mm (2 mm okraj pro otevření pole MLC)
• Pole MLC (viz str. 135)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.17.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení velikosti pole čelistí Y [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 12 32 50 70 90 130 190 270 400

10 x 10 0,6760 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

30 x 30 0,6905 0,7800 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

50 x 50 0,6905 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

70 x 70 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

90 x 90 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

130 x 130 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

190 x 190 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

270 x 270 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

400 x 400 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Siemens 3-D (58 a 82 lamel): Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro Siemens 3-D (58 a 82 lamel)
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5.17.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Siemens 3-D (58 a 82 lamel): Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 22 

Otevřené lamely pro 3-D MLC 58:
Č. lamely: 10, 13-17, 19-22
Otevřené lamely pro 3-D MLC 82:
Č. lamely: 16, 19-23, 25-28

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -25 mm a +95 mm -25 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.18 Data svazku pro Siemens 160

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-627)

POZNÁMKA: podpora pro (ne ploché) svazky bez zplošťovacích filtrů je k dispozici od verze iPlan
RT 4.5 a výše.
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory.
• Otevření čelisti Y: 100 mm
• Pole MLC: 100 x 100 mm²

Str. 49 ☐

Únik záření pro otevřené a zavřenou čelist Y pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist Y) pole [mm²]

10 x 10 (12),
20 x 20 (22),
30 x 30 (32),
40 x 40 (42),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Otevření čelisti Y

12, 22, 32, 42, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
• Pole MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Vzorová matice je na str. 138. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Otevření čelisti Y: 400 [mm]
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Data svazku pro Siemens 160
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Měření Viz také Hotovo

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Otevření čelisti Y

Y1 čelist při -72 mm, Y2 čelist při 52 mm (2 mm okraj pro otevření pole MLC)
• Pole MLC (viz str. 139)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.18.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení velikosti pole čelistí Y [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 12 22 32 42 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931 0,7931

20 x 20 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690 0,8690

30 x 30 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090 0,9090

40 x 40 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384 0,9384

60 x 60 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823 0,9823

80 x 80 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105 1,0105

100 x 100 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314 1,0314

140 x 140 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655 1,0655

200 x 200 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133 1,1133

300 x 300 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

400 x 400 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

MLC Siemens 160: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro Siemens 160
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5.18.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

MLC Siemens 160: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 23 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 27-34, 37-44, 49-50

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -75 mm a +25 mm -175 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.19 Data svazku pro Siemens ModuLeaf

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-629)

POZNÁMKA: podpora pro svazky bez zplošťovacích filtrů je k dispozici od verze iPlan RT 4.5 a
výše.
 

Specifikace velikosti pole čelisti a kolimátoru MLC v níže uvedené tabulce vycházejí ze
šířky lamely v izocentru rovnající se 2,5 mm. Je to aproximace pro kolimátor ModuLeaf,
který je nainstalovaný na lineární urychlovač Siemens s příslušnou vzdáleností SCD
rovnající se 678,6 mm nebo na lineární urychlovač Elekta s příslušnou vzdáleností SCD
rovnající se 673,6 mm. V případě instalací, kdy je SCD mimo tento rozsah, se velikosti pole
musí odpovídajícím způsobem upravit.

Měření Viz také Hotovo

Zjistěte vzdálenost mezi zdrojem a kolimátorem (SCD) ze systému MLC a hodnotu zadejte
do šablony Excel. ☐

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²] (kolmo na rovinu x v rovině)

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
15 x 15 (18 x 18),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 100 (120 x 100)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 120 x 100 mm² → 109 mm).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí (příčná rovina x rovina)

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100 [mm²]
• Pole MLC (příčná rovina x rovina)

5 x 5, 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100
[mm²]
Vzorová matice je na str. 142. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
120 x 100 mm² → 109 mm).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Data svazku pro Siemens ModuLeaf

140 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



Měření Viz také Hotovo

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole MLC: 120 x 100 mm2

• Pole čelistí: 120 x 100 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.
Jestliže je použit Raw Data Mode aplikace Physics Administration, NEODPOJUJTE MLC
(viz str. 275).

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí (příčná rovina x rovina): 100 x 100 mm²
• Pole MLC (viz str. 143)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.19.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti
pole MLC
[mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 100
(109²)

5 x 5 0,423 0,468 0,470 0,471 0,472 0,474 0,474 0,475

10 x 10 0,451 0,723 0,737 0,738 0,737 0,744 0,745 0,744

15 x 15 0,451 0,743 0,815 0,828 0,830 0,831 0,832 0,832

20 x 20 0,451 0,743 0,848 0,867 0,874 0,875 0,876 0,876

30 x 30 0,451 0,743 0,868 0,897 0,910 0,917 0,920 0,920

40 x 40 0,451 0,743 0,868 0,912 0,927 0,937 0,943 0,945

60 x 60 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,963 0,971 0,973

80 x 80 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 0,990 0,993

100 x 100 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,007

120 x 100
(109²) 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,009

Siemens ModuLeaf: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro Siemens ModuLeaf
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5.19.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Siemens ModuLeaf: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 24 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 7-12, 15-26, 33-34

Zavřené lamely (5 mm me-
zera mezi lamelami)

Poloha lamel podle
IEC 1217 -40 mm a +40 mm -60 mm a -55 mm

Důležité poznámky

• Všechny velikosti polí specifikované v tomto dokumentu odpovídají standardní vzdálenosti
upevnění zařízení ModuLeaf MLC pro všechny lineární urychlovače Siemens, což je
SCD = 678,6 mm (měřeno mezi zdrojem a spodním koncem kolimátoru). Zkontrolujte prosím,
zda váš instalovaný MLC používá tuto SCD. Jestliže se použitá SCD odchyluje o více než 1 %
od 678,6 mm, prosím požádejte společnost Brainlab o další doporučení, protože nastavení
velikosti polí musí být odpovídajícím způsobem upraveno.

• Ujistěte se, že apertura čelistí nikdy nepřekročí 120 x 100 mm², zatímco je připevněno zařízení
MLC.

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.20 Data svazku pro kolimátor Varian 52

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-630)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
290 x 256 (290 x 256)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).
POZNÁMKA: zadejte ekvivalentní velikost čtvercového pole 272 mm pro profil největší
hloubkové dávky.
 

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
• Pole MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
Vzorová matice je na str. 146. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).
POZNÁMKA: zadejte ekvivalentní velikost čtvercového pole 272 mm pro největší velikost po-
le.
 

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole čelistí: 400 x 400 [mm²]
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 147)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Data svazku pro kolimátor Varian 52
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Měření Viz také Hotovo

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „V52_1.d01“,

„V52_5.d01“, …, „V52_100.d01“.
• Pro každé pole: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65 ☐

Odešlete kompletní změřená data (šablona Excel) buď přímo do ústředí společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) nebo technikovi místní technické podpory. ☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.20.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 256

(272 x 272)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 256
(272 x 272) 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 52: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
• Pro faktory rozptylu měřené pro obdélníkovou velikost pole 290 x 256 mm² musí být použita

ekvivalentní čtvercová velikost pole 272 mm v aplikaci Beam Profile Editor / Physics
Administration.

Data svazku pro kolimátor Varian 52
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5.20.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian 52: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 25 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 9, 12-15, 17-20

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -85 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.21 Data svazku pro kolimátor Varian 80

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-631)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
290 x 300 (290 x 300)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).
POZNÁMKA: zadejte ekvivalentní velikost čtvercového pole 295 mm pro profil největší
hloubkové dávky.
 

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
• Pole MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
Vzorová matice je na str. 150. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).
POZNÁMKA: zadejte ekvivalentní velikost čtvercového pole 295 mm pro profil největší
hloubkové dávky.
 

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole čelistí: 400 x 400 [mm²]
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 151)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Data svazku pro kolimátor Varian 80

148 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



Měření Viz také Hotovo

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „V80_1.d01“,

„V80_5.d01“, …, „V80_100.d01“.
• Pro každé pole: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.21.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 300

(295 x 295)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 300
(295 x 295) 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 80: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
• Pro faktory rozptylu měřené pro obdélníkovou velikost pole 290 x 300 mm² musí být použita

ekvivalentní čtvercová velikost pole 295 mm v aplikaci Beam Profile Editor / Physics
Administration.

Data svazku pro kolimátor Varian 80
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5.21.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian 80: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 26 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 16, 19-22, 24-27

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -80 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.22 Data svazku kolimátor Varian 120 (SRS
vyrovnávací filtr)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-632)

POZNÁMKA: režim SRS odkazuje na zplošťovací filtr režimu SRS pro lineární urychlovače
Novalis Tx a Varian Trilogy. Tento režim SRS používá fotonové svazky o energii 6 MV a vysoký
dávkový příkon 1 000 MU/min v kombinaci s omezenou maximální velikostí pole 15 x 15 cm².
Jestliže je lineární urychlovač v režimu SRS, používá rozdílný zplošťovací filtr. Proto jsou data
svazku pro standardní režim a SRS mírně odlišná.
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Vzorová matice je na str. 154. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• MLC lamely ve výchozí poloze, velikost pole 150 x 150 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 155)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Data svazku kolimátor Varian 120 (SRS vyrovnávací filtr)
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Měření Viz také Hotovo

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „V120_1.d01“,

„V120_5.d01“, …, „V120_100.d01“ nebo odpovídající soubory DICOM „DynLeafShift - Va-
rian 120 - ...dcm“.

• Pro každé pole: dodejte 1 000 MU při dávkovém příkonu 1 000 MU/min.
Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.22.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x

100
120 x
120

150 x
150

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

Varian 120 (SRS): Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku kolimátor Varian 120 (SRS vyrovnávací filtr)
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5.22.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian 120 (SRS): Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 27 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 21-22, 27-34, 37-44

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -75 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 155



5.23 Data svazku pro systém Varian 120 (Standardní
ozařovací režim a režim bez zplošťovacího filtru)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-633)

POZNÁMKA: podpora pro svazky bez zplošťovacích filtrů je k dispozici od verze iPlan RT 4.5 a
výše.
 

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49 ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52 ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelist) pole [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300)
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54 ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
• Pole MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Vzorová matice je na str. 158. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56 ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

• Čelisti vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57 ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 159)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60 ☐

Data svazku pro systém Varian 120 (Standardní ozařovací režim a režim bez zplošťovacího filtru)
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Měření Viz také Hotovo

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „V120_1.d01“,

„V120_5.d01“, …, „V120_100.d01“ nebo odpovídající soubory DICOM „DynLeafShift - Va-
rian 120 - ...dcm“.

• Pro každé pole: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.
Pokud není k dispozici dávkový příkon 300 MU/min, použijte vhodnou kombinaci m MU a m
MU/min.
Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65 ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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5.23.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti pole
MLC [mm²] 12 x 12 22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 120 (Režim standardního ozařování): Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro systém Varian 120 (Standardní ozařovací režim a režim bez zplošťovacího filtru)
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5.23.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian 120 (Režim standardního ozařování): Nastavení pole MLC pro měření profilu (směr X a Y)

Obrázek 28 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 21-22, 27-34, 37-44

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -85 mm

TUŽKOVÝ SVAZEK: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Data svazku pro systém Varian 120 (Standardní ozařovací režim a režim bez zplošťovacího filtru)
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6 MONTE CARLO:
ALGORITMUS

6.1 Úvod k algoritmu Monte Carlo

Obecný přehled

Následující popis obsahuje přehled fyzikálních principů algoritmu Monte Carlo (MC) v aplikaci
iPlan RT Dose. Cílem je usnadnit uživateli práci s tímto softwarem, porozumět činnosti algoritmu
MC a pochopit význam uživatelských možností algoritmu MC. Podrobnější informace o technikách
MC a zvláště o technice XVMC jsou uvedeny v publikacích, jejichž seznam je na Str. 331.
Nové metody léčby rakoviny, např. IGRT a IMRT, umožňují přesnější depozici dávky v cílovém
objemu a lepší kontrolu komplikací v normální tkáni. Přesný výpočet dávky je nezbytně nutný pro
zajištění jakosti vylepšených technik. Klasické metody výpočtu dávky, např. algoritmus tužkového
svazku, jsou velmi kvalitní v oblastech homogenní tkáně, např. v mozku. Pro léčbu v oblasti hlavy
a krku nebo v hrudní oblasti, tj. v oblastech sestávajících z kostí, měkkých tkání a vzduchových
dutin, se vyžaduje vyšší přesnost. Například je známo, že algoritmus tužkového svazku
nadhodnocuje dávku v cílovém objemu při léčbě malých plicních nádorů. Je to kvůli tomu, že
algoritmus tužkového svazku počítá dávku vážením jader rozdělení dávky tužkového svazku ve
vodě kvůli zohlednění heterogenity tkáně. Tato metoda má však v těchto oblastech omezenou
přesnost. Naopak algoritmy MC pro výpočet dávky poskytují přesnější výsledky, zvláště v
heterogenních oblastech.

Použití metody Monte Carlo v radioterapii

V radioterapii slouží techniky MC pro vyřešení problému transportu ionizujícího záření uvnitř
lidského těla. Zde se záření rozkládá na jednotlivé kvantové částice (fotony, elektrony, pozitrony).
Při simulaci pohybu těchto částic přes ozařovací zařízení a lidskou tkáň se berou v úvahu
materiálové vlastnosti různých komponent hlavice lineárního urychlovače a vlastnosti tkáně v
každém prvku objemu (voxel). Fotony, elektrony a pozitrony interagují s elektrony v elektronových
slupkách atomu a s elektromagnetickým polem atomových jader. Díky tomu může dojít k ionizaci.
Příslušné interakční vlastnosti vycházejí ze zákonů kvantové fyziky. V případě hlavice lineárního
urychlovače lze tyto vlastnosti počítat s využitím známého atomového složení různých
komponent. U pacienta je lze vypočítat na základě snímků CT a počtu Hounsfieldových jednotek v
každém voxelu. Interakční vlastnosti jsou dány celkovými a diferenciálními průřezy. Celkové
průřezy charakterizují pravděpodobnost interakce u částice o dané energii v médiu s určitým
atomárním složením. Diferenciální průřezy charakterizují funkce rozdělení pravděpodobnosti pro
vytvoření sekundárních částic s určitými parametry sekundárních částic, jakými jsou např. energie
a úhel rozptylu. Náhodná čísla v simulaci MC jsou nutná pro vzorkování speciálních parametrů z
těchto funkcí pravděpodobnosti rozdělení.
Podrobnější úvod k otázkám spojeným s klinickou aplikací plánování léčby pomocí externího
svazku na základě metody Monte Carlo je v přehledném článku Reynaert et al. (2007) nebo ve
zprávě AAPM Task Group Report No 105 (2007).

MONTE CARLO: ALGORITMUS
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6.1.1 Algoritmus Monte Carlo vyvinutý ve společnosti Brainlab

Základní informace

Algoritmus Monte Carlo v aplikaci iPlan RT Dose je založený na algoritmu Monte Carlo pro
rentgenový voxel, který vyvinul Iwan Kawrakow a Matthias Fippel (Kawrakow et al. 1996, Fippel et
al. 1997, Fippel 1999, Fippel et al. 1999, Kawrakow a Fippel 2000, Fippel et al. 2003, Fippel
2004).

Algoritmus Monte Carlo vyvinutý ve společnosti Brainlab

Tři komponenty algoritmu MC vyvinutého ve společnosti Brainlab:

Obrázek 29 
Algoritmus MC vyvinutý ve společnosti Brainlab MC sestává ze tří hlavních komponent (viz
Obrázek 29). První komponenta se používá jako zdroj částic. Modeluje horní část hlavice
lineárního urychlovače (cíl, primární kolimátor, vyrovnávací filtr) a generuje fotony a také
kontaminující elektrony z odpovídajícího rozdělení. Částice jsou poté přeneseny na druhou
komponentu, což je model kolimačního systému. V závislosti na konfiguraci pole jsou částice
absorbovány, rozptýleny nebo projdou systémem kolimátoru bez interakce. Zbylé částice jsou
přeneseny do přístroje na výpočet dávky pacienta. V této třetí komponentě je simulován přenos
záření přes geometrii pacienta a je vypočítáno rozdělení dávky. V následujících kapitolách jsou
detailně popsány tři komponenty algoritmu MC vyvinutého ve společnosti Brainlab.

Úvod k algoritmu Monte Carlo
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6.2 Virtuální model fluence energie (VEFM)

Základní informace

Geometrie cíle, vyrovnávací filtr a primární kolimátor se při změně tvaru pole nemění.
Předpokládá se tedy, že fázový prostor fotonů a nabitých částic nad čelistmi a vícelamelovými
kolimátory (MLC) není závislý na konfiguraci pole. Pro modelování tohoto fázového prostoru se
používá virtuální model fluence energie (VEFM). S některými rozšířeními je tento model založen
na práci Fippela et al. (2003).

Geometrické parametry

Model VEFM sestává ze dvou nebo tří zdrojů fotonů ve tvaru dvourozměrné Gaussovy křivky a z
jednoho zdroje kontaminujících nabitých částic (elektronů). Zdroje fotonů modelují fotony
brzdného záření generované v cíli a Comptonovy fotony rozptýlené primárním kolimátorem a
materiály, z nichž je vytvořen vyrovnávací filtr. Zdroje fotonů musí splňovat různé parametry.
Například vzdálenost zdrojů od nominálního ohniska svazku je buď odhadnuta nebo převzata z
technických údajů získaných od prodejce lineárního urychlovače. Šířky Gaussova rozdělení
(směrodatné odchylky) a relativní hmotnosti zdrojů fotonů jsou odvozeny za využití rozdělení
naměřených dávek ve vzduchu. Z těchto měření jsou také odvozeny dodatečné parametry pro
korekci rohů. Tyto parametry modelují odchylky profilu svazku od ideálního rovného profilu.

Parametry energie

Model VEFM také vyžaduje údaje o spektru energie fotonů a o fluenci kontaminace nabitými
částicemi na povrchu těla pacienta.
Tato informace je odvozena z křivky měřené hloubkové dávky Dmeas(z) ve vodě pro velikost
referenčního pole (velikost pole používaná pro kalibraci dávky - monitorové jednotky).
Křivka Dmeas(z) je použita pro minimalizaci druhé mocniny rozdílu od vypočtené křivky hloubkové
dávky Dcalc(z). Na základě předpokladů modelu je Dcalc(z) dána výrazem:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

Sadu monoenergetických křivek hloubkové dávky Dmono(E, z) ve vodě lze vypočítat pomocí
celého systému MC a geometrických parametrů modelu svazku odvozených po nastavení
naměřených profilů ve vzduchu.

Rozsah parametrů energie

Sada se musí vypočítat pro tabulku energií od minimální energie spektra Emin po energii, která je
o trochu vyšší než maximální energie Emax. To nám také umožňuje použít Emax jako parametr
nastavení. Oproti původnímu článku (Fippel et al. 2003) modelujeme spektrum energie p(E)
vztahem:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Tato funkce je srovnatelná se spektry vypočítanými pomocí EGSnrc (Kawrakow 2000) a BEAM
(Rogers et al. 1995), zvláště v oblasti nízkých energií.
Je třeba dosadit volné parametry l, b a normalizační faktor N. Pro Emin a Emax obvykle bereme
pevné hodnoty, ale je také možné je upravit, protože někdy se maximální energie spektra může
lišit od nastavení nominální energie fotonu v MV. Parametr wɣ je celková hmotnost všech zdrojů
fotonů. Je vypočten ze vztahu wɣ = 1 - we přičemž we je hmotnost zdroje elektronové
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kontaminace. Parametr we je také nastaven pomocí měřené hloubkové dávky ve vodě a vzorce
pro Dcalc(z).
Vyžaduje výpočet MC hloubkové dávky pro čistý zdroj elektronové kontaminace ve vodě De(z).
Vzhledem k tomu, že většina elektronů vzniká ve vyrovnávacím filtru, předpokládá se, že umístění
elektronového zdroje je v základně filtru. Spektrum energií elektronů je dáno exponenciálním
rozdělením popsaným Fippelem et al. (2003).

Algoritmy Monte Carlo a Tužkový svazek

Během spouštění systému jsou všechny parametry (pevné i dosazené) zapsány do souboru
profilu dávky. Tento soubor je poté připojen k profilu zařízení příslušného lineárního urychlovače.
Je také připojen k profilu dávky pro algoritmus tužkového svazku. To znamená, že algoritmus MC
pro výpočet dávky nelze použít bez algoritmu tužkového svazku. Toto je určité omezení, ale bylo
zavedeno do softwaru pro plánování léčby iPlan RT Dose, neboť skýtá tyto tři výhody:
• Umožňuje uživateli zkontrolovat výsledky pomocí dvou téměř nezávislých výpočtů dávky.
• Nabízí hladký přechod od klinických zkušeností (protokolů) vycházejících z výpočtu dávky

založeném na tužkového svazku k přesnějším postupům založeným na výpočtu dávky pomocí
metody Monte Carlo.

• Rychlejší algoritmus tužkového svazku lze použít pro předběžný plánovací proces. Uživatel
může později přejít k metodě Monte Carlo pro vyladění terapeutického plánu.

Zavedení algoritmu MC pro výpočet dávky tedy vyžaduje zavedení algoritmu tužkového svazku.
Před klinickým použitím profilu dávky MC je nutné provést jeho validaci oproti naměřeným
rozdělením dávky a koeficientům výkonu (rozptylu) v homogenním vodním fantomu. Více
informací o těchto datech jsou uvedeny v návodech pro měření základních dat pro algoritmus
Monte Carlo.

Virtuální model fluence energie (VEFM)
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6.3 Modelování kolimačního systému

Čelisti

Komponenty kolimačního systému (čelisti a MLC) se modelují různými způsoby. Pravoúhelník
daný polohami obou párů čelistí se používá pro definování prostoru vzorkování počátečních
částic. To znamená, že fotony a elektrony se generují pouze během průchodu svazku přes otvor
čelistí. Jinými slovy algoritmus MC předpokládá zcela blokující čelisti. Odhaduje se, že chyba
tohoto předpokladu je nižší než 0,5 % kvůli tloušťce čelistí a zeslabení materiálu čelistí. Kromě
toho je také zablokován svazek prostřednictvím MLC, což dále snižuje fluenci fotonů za hranicemi
svazku. Výhodou tohoto přístupu je úspora času nutného pro výpočet. Simulace historií fotonů
absorbovaných materiálem čelistí by byla plýtváním počítačového výkonu a přesnost výpočtu by
výrazně neovlivnila.

Provedení lamel kolimátoru MLC

Různé způsoby provedení lamel u kolimátoru MLC

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Obrázek 30 

Č. Komponenta

① Ideální MLC (bez úniku záření)

② Nakloněné lamely (Siemens)

③ Provedení v krocích (Elekta)

④ Provedení s výstupkem a drážkou (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Jsou zobrazeny pouze 4 páry lamel na jeden kolimátor MLC.

Simulace kolimátoru MLC v iPlan RT Dose

Kolimátor MLC lze simulovat se dvěma různými hladinami přesnosti, které si zvolí uživatel iPlan
RT Dose.
V možnostech metody Monte Carlo lze vybrat z těchto modelů MLC:
• „Optimalizovaná přesnost“ (standardní nastavení)
• „Optimalizovaná rychlost“

V závislosti na tomto výběru a typu kolimátoru MLC se pro simulaci Monte Carlo použije jeden z
modelů MLC na Obrázek 30.
Zvolíte-li možnost „Optimalizovaná rychlost“, použije se model ideálního kolimátoru MLC (MLC
vlevo nahoře na Obrázek 30). V tomto modelu jsou zanedbány vzduchové mezery mezi
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sousedními lamelami a odpovídající provedení s výstupkem a drážkou. Naopak tloušťka
kolimátoru MLC, šířka lamel, materiál lamel a zaoblené špičky lamely (jsou-li dostupné) jsou
zohledněny v případě výběru možnosti „Optimalizovaná rychlost“. Při této možnosti lze zvláště pro
Brainlab m3 zkrátit dobu výpočtu 2krát až 3krát. Vliv modelu MLC při výběru možnosti
„Optimalizovaná rychlost“ na přesnost dávky závisí na konfiguraci svazku.
Očekává se, že tento vliv bude malý pro konformní svazky, ale pro svazky IMRT může být větší.
Proto se doporučuje používat možnost „Optimalizovaná rychlost“ pouze pro předběžný plánovací
proces. Výpočet konečné dávky se musí provést pomocí modelu „Optimalizovaná přesnost“.
Model „Optimalizovaná přesnost“ vždy bere v potaz správné provedení s výstupkem a drážkou v
závislosti na typu MLC (viz Obrázek 30).

Algoritmus simulace kolimátoru MLC

Algoritmus u těchto modelů vychází z práce Fippela (2004). Jde o úplnou simulaci geometrie
transportu fotonů pomocí MC. Uvažuje Comptonův efekt, případy tvorby páru a fotoelektrickou
absorpci. Primární a sekundární elektrony jsou simulovány pomocí aproximace stálého
zpomalování. V tomto přístupu jsou definovány geometrie virtuálním umístěním rovin a
cylindrických povrchů do trojrozměrného prostoru. Roviny (a povrchy) vymezují hranice mezi
oblastmi různého materiálu. Pro kolimátory MLC tyto oblasti obvykle sestávají z wolframové slitiny
a vzduchu. Pro tyto materiály se používají tabulky s průřezy fotonů předem vypočítané pomocí
aplikace XCOM (Berger a Hubbell 1987) a také brzdná síly pro elektrony a tabulky rozsahů
předem vypočítané pomocí softwaru ESTAR (Berger 1993). Algoritmus pro sledování částic
záření je založen na bitových maskách a bitových vzorech pro zjištění indexů oblastí. S
návazností na původní článek byly zavedeny další modely kolimátoru MLC.

Stanovení poloh lamel

V aplikaci iPlan RT Dose je nominální poloha lamely definována v izocentrické rovině. Skutečná
poloha lamel požadovaná algoritmem MC se vypočítá z nominální polohy za předpokladu
kalibrace světelného pole. Pro kolimátor MLC se zaoblenými konci lamel to znamená, že lamela
se dotýká přímé linie mezi nominálním ohniskem a nominální polohou lamely. Tímto způsobem se
přímá linie stává tečnou zakřivení špičky lamely.
V aplikaci iPlan RT Dose 4.5 a jejích vyšších verzích se polohy lamel pro zavřené páry lamel
stanovují jinak. V případě zavřených párů lamel přímá linie mezi nominálním ohniskem a
nominální polohou lamel prochází přímo koncovým bodem špičky lamely. Implementací tohoto
rysu se lze vyhnout vzduchovým mezerám mezi špičkami protilehlých lamel, je-li pár lamel
zavřený daleko mimo osu.

Modelování kolimačního systému
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6.4 Nástroj pro výpočet dávky pacienta pomocí
algoritmu MC

Základní informace

Algoritmus MC pro simulaci transportu fotonů a elektronů lidskou tkání vychází z publikací
Kawrakowa et al. (1996), Fippela (1999), Kawrakowa a Fippela (2000). Je to algoritmus typu
zhuštěné historie s kontinuálními zkříženými hranicemi pro simulaci transportu sekundárních a
kontaminujících elektronů. Uvažuje a simuluje elektrony delta (volné sekundární elektrony
vytvořené během interakcí mezi elektrony) stejně jako fotony brzdného záření. Při simulacích MC
transportu fotonů se bere v potaz Comptonův efekt, případy tvorby párů a fotoelektrická absorpce.
Použití metod redukce variance, např. opakování historie elektronu, transport více fotonů nebo
ruská ruleta, výrazně urychluje výpočet dávky ve srovnání s aplikacemi MC pro obecné účely,
např. EGSnrc (Kawrakow 2000). Historie částic MC může běžet v paralelních procesech, takže
kód plně využívá výhod multiprocesorových stanic, např. iPlan Workstation Premium s 8 CPU
jádry. Rotace gantry (statické a dynamické) se simulují kontinuálně. Tato funkce je velkou výhodou
oproti jiným algoritmům, např. tužkovému svazku, které potřebují diskrétní polohy gantry pro
modelování rotace.

Výpočet hustoty hmoty

Pro simulace MC je nutné znát průřezy svazku fotonů a také srážkové ztráty energie elektronů a
brzdné síly pro záření. Obecně lze tyto parametry vypočítat, je-li známo atomární složení typu
tkáně v každém voxelu. Hodnoty HU lze zjistit ze snímků CT. Neexistuje však propojení mezi HU
a určitými typy tkání, protože vztah mezi HU a elementárním složením není jedinečný. Jinými
slovy existují různé typy tkání se stejným počtem HU. Proto může docházet k chybám při
stanovení elementárního složení v určitém voxelu, pokud se množství HU měří pouze pomocí CT.
Algoritmus Monte Carlo v aplikaci iPlan používá jiný přístup. Je založen na kalibrační křivce CT
používané v úloze segmentace povrchu v aplikaci iPlan. Tabulka pro přepočet HU na
elektronovou hustotu (ED) převádí hodnotu HU získanou pomocí CT na hodnotu ED specifickou
pro danou tkáň. Hodnoty ED jsou vztaženy k vodě. Algoritmy MC tyto hodnoty ED interně převádí
na všechny ostatní parametry nutné pro výpočty MC. Například mezi ně patří hustota hmoty,
průřezy svazku fotonu a schopnost zastavení a rozptylu elektronů. Tento přepočet se provádí
přímo, tj. bez dalšího pomocného kroku výpočtu elementárního složení. Publikace o VMC/XVMC,
citované na Str. 331, obsahují bližší informace o této metodě.
Je-li hustota ρ ve specifickém voxelu známa, může být celkový průřez, například pro Comptonovy
interakce μc(ρ, E) pro foton s energií E, vypočten ze vztahu:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funkce μcw(E) je tabulková hodnota Comptonova průřezu ve vodě, ρw je hustota vody a funkce
fc(ρ) je proložená funkce na základě analýzy ICRU dat pro průřezy tělesných tkání (ICRU 1992).
Faktorizace na funkci závisející pouze na ρ a druhou funkci závisející pouze na E je aproximace.
Z údajů zprávy ICRU Report 46 (1992) však vyplývá, že tato aproximace je pro lidskou tkáň
možná.

Tkáně, které nejsou lidské, např. implantáty, nemusí být zohledněny správně. Tento fakt
může vést k nepřesnému výpočtu dávky.
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Koeficient Comptonova průřezu

Obrázek 30 udává koeficient Comptonova průřezu fc(ρ) jako funkci hustoty ρ pro všechny
materiály ze zprávy ICRU Report 46.

Obrázek 31 
Na výše uvedeném obrázku je zobrazena závislost koeficientu Comptonova průřezu na hustotě
hmoty pro všechny materiály uvedené ve zprávě ICRU Report 46 (křížky). Tato data jsou
proložena křivkou. Algoritmus MC používá tuto funkci pro výpočet Comptonova průřezu.
Křivka na Obrázek 30 představuje proložení těchto dat. Lze ji popsat takto:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Tuto proloženou funkci používá metoda MC pro výpočet Comptonova průřezu. Pro některé
materiály existují odchylky mezi skutečným koeficientem průřezu a proloženou funkcí dosahující
až 1,5 %. Jde však o materiály, např. typu žlučových nebo ledvinových kamenů. Přesné
elementární složení v příslušném voxelu není známo. Je znám pouze počet HU a materiály s
různým složením mohou mít stejný počet HU. Samotný počet HU má proto určitou nejistotu, která
tímto způsobem překrývá nejistotu proložené funkce. Vliv nejistoty počtu HU na rozdělení dávky
vypočítané pomocí algoritmu Monte Carlo již byl diskutován v literatuře (Vanderstraeten et al.
2007). Podobné proložené funkce existují pro výpočet tvorby páru a fotoelektrických průřezů a
také srážkových ztrát energie elektronu a brzdných sil pro záření. Jejich závislosti na hustotě
hmoty se samozřejmě liší od fc(ρ).
Funkce fc(ρ) se také používá pro přepočet hustoty hmoty ρ na elektronovou hustotu ne a naopak.
Platí následující vztah:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

kde new je elektronová hustota vody.

Nástroj pro výpočet dávky pacienta pomocí algoritmu MC
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6.5 Parametry MC

Základní informace

Uživatel softwaru má do určité míry vliv na přesnost výpočtu dávky pomocí algoritmu MC, dobu
trvání výpočtu dávky a typ výsledku dávky. Může k tomu využít možnosti algoritmu Monte Carlo v
aplikaci iPlan RT Dose. Ovlivněny mohou být čtyři parametry:
• Prostorové rozlišení (v mm)
• Střední variance (v %)
• Typ výsledku dávky („dávka do média“ nebo „dávka do vody“)
• Model MLC („Optimalizovaná přesnost“ nebo „Optimalizovaná rychlost“)

Prostorové rozlišení

Prostorové rozlišení vymezuje velikost interní mřížky pro výpočet dávky pomocí algoritmu MC.
Neznamená to však, že konečná velikost mřížky MC se přesně shoduje s hodnotou parametru.
Voxely MC jsou tvořeny kombinací celého čísla pixelů z původní krychle CT. Konečné velikosti
voxelů jsou proto pouze přibližně shodné s hodnotou parametru prostorového rozlišení. Mohou se
také lišit pro 3 prostorové směry. Nemohou být menší než výchozí velikosti pixelů. Výběr tohoto
parametru silně ovlivňuje dobu výpočtu. Snížením tohoto parametru o faktor 2 se doba výpočtu
může prodloužit přibližně o faktor 6. Prostorové rozlišení je omezeno na hodnoty mezi 2 mm a 10
mm. Vysoká hodnota, např. 5 mm, může být dobrou volbou pro orientační plánovací proces nebo
pro velké nádory a velké velikosti pole. Výpočet konečné dávky pro malé nádory by však měl být
prováděn s prostorovým rozlišením 2-3 mm.

Střední variance

Parametr střední variance umožňuje odhadnout počet historií částic potřebných pro dosažení této
variance na svazek v % maximální dávky tohoto svazku. Vzhledem k tomu, že vše je zde
normalizované na svazek, konečná variance v PTV může být menší. Například, pokud máme 5
překrývajících se svazků v PTV a každý svazek je vypočítán s variancí 2 %, variance v PVT
potom bude kolem 1 %.
V případě nepřekrývajících se oblastí zůstane na úrovni 2 %. Statistická variance na voxel se
snižuje se zvyšujícím se počtem historií Nhist jako:

1 Nhist( )

tj. statistická variance se může snížit o faktor 2, zvýší-li se počet historií o faktor 4. Doba výpočtu
se tedy také zvýší o faktor 4. Standardní nastavení je 2 %. Konečný výpočet by tedy měl být 1 %
nebo méně.

Typ výsledku dávky

Aplikace iPlan RT Dose umožňuje vypočítat 2 různé typy dávky. Standardní nastavení „dávka do
média“ znamená skutečnou dávku energie, tj. energii absorbovanou v malém tkáňovém elementu
vydělenou hmotností tkáňového elementu. Naproti tomu „dávka do vody“ představuje energii
absorbovanou v malé dutině vody vydělenou hmotností této dutiny, kdy tuto dutinu obklopuje
určitá tkáň, např. kost (viz Obrázek 32). Pro většinu typů měkkých lidských tkání není mezi
„dávkou do média“ a „dávkou do vody“ žádný viditelný rozdíl. „Dávka do vody“ však může být až o
15 % vyšší než „dávka do média“ u kostních tkání (AAPM 2007). Důvodem je vysoká hustota
kosti, která způsobí vyšší fluenci sekundárních elektronů ve vodní dutině a v této souvislosti i
vyšší dávku ve srovnání s dutinou naplněnou také kostí. „Dávku do vody“ je třeba zvolit v případě,
chce-li uživatel znát dávku v buňkách měkké tkáně uvnitř kostní struktury (viz Obrázek 32).
Vztah mezi „dávkou do vody“ Dw a „dávkou do média“ DM je vypočten ze vztahu:
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DW DM
S
ρ
--- 
 

M

W
=

kde (S/ρ)MW je poměr srážkových ztrát energie elektronu ve vodě a v médiu zprůměrovaný přes
spektrum svazku fotonů. Tento poměr je přibližně 1,0 pro měkké tkáně s hustotou hmoty přibližně
1,0 g/cm3. Zvyšuje se až na ~1,15 pro kostní tkáně s hustotou hmoty do 2,0 g/cm3.
Obrázek 32 znázorňuje rozdíl mezi dávkou do média na dávkou do vody:

Obrázek 32 
„Dávku do média“ je třeba vypočítat v případě, chce-li uživatel znát průměrnou dávku v celém
voxelu. „Dávku do vody“ je třeba vypočítat v případě, zajímá-li uživatele více dávka uvnitř buněk
malých měkkých tkání obklopených kostní hmotou.

Přesnost modelu MLC

Přesnost modelu MLC může být typu „Optimalizovaná přesnost“ nebo „Optimalizovaná rychlost“.
„Optimalizovaná přesnost“ znamená, že kolimátor MLC je modelován se zahrnutím celého typu
provedení s výstupkem a drážkou. Zohledňuje vzduchové mezery mezi sousedními lamelami.
Možnost „Optimalizovaná rychlost“ tento efekt neuvažuje. Využívá modelu ideálního kolimátoru
MLC (viz Str. 165 a Obrázek 30). Tato možnost tedy zkrátí dobu výpočtu. Str. 165 obsahuje
podrobnější informace o modelování kolimátoru MLC.

Omezení metody Monte Carlo

Přesnost výpočtu dávky pomocí algoritmu Monte Carlo závisí na definované statistické
varianci. Hodnota použitá pro schválení konečného ozařovacího plánu musí být co možná
nejnižší a nesmí překročit 2 %. Musíte mít na paměti, že statistická variance je definována
vzhledem k nejvyšší dávce v ozařovacím plánu. Kvůli tomu je nejistota hodnot dávky uvnitř
regionu OAR v oblasti nízké dávky vyšší vzhledem k maximální dávce uvnitř regionu OAR.

Obecná omezení výpočtu dávky pro malá ozařovací pole jsou shrnuta na Str. 318. V
případě zanedbání těchto omezení se vypočítaná dávka může od skutečné dodané dávky
lišit o více než 10 %.

Parametry MC
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7 MONTE CARLO: MĚŘENÍ
ZÁKLADNÍCH DAT
SVAZKU

7.1 Jak začít

Cíl této kapitoly

V této kapitole je obecný návod o tom, jak musí probíhat akvizice dat svazku pro vícelamelové
kolimátory. Pro plánování léčby je vhodné používat algoritmus Monte Carlo pro výpočet dávky v
aplikaci iPlan RT Dose ve verzi 4.0 nebo vyšší.
Informace týkající se kolimátoru MLC, např. velikosti MLC a čelistí, které jsou důležité pro měření,
najdete v příslušném kontrolním seznamu.

Uvedení lineárního urychlovače do provozu

Před uvedením vašeho lineárního urychlovače do provozu je nutné se důkladně obeznámit s
národními i mezinárodními doporučeními týkajícími uvedení lineárního urychlovače do provozu,
např. se zprávou AAPM TG-106 Report:
Tato zpráva obsahuje pokyny a doporučení týkající se správného výběru fantomů a detektorů,
nastavení fantomu pro akvizici dat zahrnující data snímkování a ostatní data, postupů pro získání
specifických parametrů svazků fotonů a elektronů, metod pro snížení chyb měření (< 1 %),
zpracování dat svazku a konvoluce velikosti detektoru pro vytvoření přesných profilů. Zpráva
TG-106 také krátce diskutuje nový vývoj v oblasti simulačních technik Monte Carlo při aplikaci
svazku fotonů a elektronů v praxi. Postupy popsané v této zprávě by měly sloužit kvalifikovanému
lékařskému fyzikovi jako pomůcka při měření kompletního souboru dat svazku, při ověřování
podsouboru dat před prvním použitím či při pravidelných měřeních v rámci jištění jakosti (Das et
al. 2008).

Definice a zkratky

Termín Vysvětlení

CAX Central Axis (centrální osa)

Linac Linear Accelerator (lineární urychlovač)

MLC Multileaf Collimator (vícelamelový kolimátor)

PDD Percentage Depth Dose (procentuální hloubková dávka)

SID Source-Isocenter Distance (vzdálenost zdroje od izocentra)
(1 000 mm)

SSD Source-Surface Distance (Vzdálenost zdroje od povrchu)
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Podmínky:

Algoritmus pro výpočet dávky Monte Carlo nelze použít bez algoritmu tužkového svazku.
Zavedení algoritmu Monte Carlo pro výpočet dávky tedy vyžaduje také zavedení algoritmu
tužkového svazku. Další informace jsou na Str. 69.

Účel měření

Všechna naměřená data ve vodě a vzduchu se nepoužívají přímo během výpočtu dávky pomocí
algoritmu Monte Carlo v aplikaci iPlan RT. Měření ve vzduchu se použijí orientačně během
zpracování dat. Jsou nutná hlavně pro proložení odchylek od ideálního rovného profilu (rohy, atd.)
a pro určení tvarů a hmotností různých zdrojů fotonů. Objemové efekty kvůli velikosti komory
zahrnující zabudovaný mosazný kryt jsou během tohoto proložení zohledněny. Parametry
ovlivňující velikosti zdrojů fotonů a šířky polostínu profilů nejsou nastaveny pomocí měření ve
vzduchu, ale jsou upraveny pomocí skenování profilu malých polí pro SSD = 900 mm ve vodě.
Parametry spektra energie a hmotnost zdroje elektronové kontaminace jsou nastaveny pomocí
křivky hloubkové dávky SSD = 1 000 mm, 100 x 100 mm² ve vodě. Kalibrace dávka/MU je také
upravena pomocí absolutní dávky pro toto pole. Všechna data pro SSD = 900 mm (včetně
absolutní dávky) se použijí pro porovnání s výpočty dávky pomocí fantomu, což slouží k ověření
konečného modelu hlavice lineárního urychlovače. Výsledky porovnání jsou zaznamenány do
souboru PDF. Spolu se souborem proložených parametrů (tzv. Monte Carlo Dose Profile (Profil
dávky pomocí algoritmu Monte Carlo)) je tento soubor PDF předán uživateli na kontrolu.

Přesnost měření

Měření popsaná v této uživatelské příručce jsou dostačující pro dosažení specifikované přesnosti
pro algoritmy společnosti Brainlab pro výpočet dávky. Chcete-li zvýšit přesnost výpočtu dávky,
měření proveďte velmi pečlivě, opakujte je, vyberte nejlepší výsledky (např. nejnižší šum) a
zprůměrujte je. Inkrement velikosti pole, hloubky nebo radiálního směru menší než doporučená
hodnota není zakázán, ale přesnost dávky se tím výrazně nezvýší.

Přesnost všech algoritmů společnosti Brainlab pro výpočet dávky závisí přímo na
přesnosti a rozsahu naměřených dat svazku. Je třeba zajistit, aby měření dat svazku
pokrývalo rozsah velikostí pole a hloubky, které budou následně použity při plánování
léčby. To se týká zvláště měření koeficientů rozptylu, radiálních profilů a hloubkové dávky.

Pro získání přesných výsledků je nutné věnovat mimořádnou pozornost nastavení
lineárního urychlovače a vodní nádrže s pohonem. Centrální osa svazku musí být přesně
vertikální, tj. kolmá na vodní hladinu. Směr detektoru pohybu musí být v každém případě
přesně zarovnán s vodní hladinou i s centrální osou svazku.

Ověření profilu svazku

Nemocniční fyzik odpovídá za provedení řádného ověření každého nově vytvořeného nebo
modifikovaného profilu svazku (profil přístroje). Toto ověření musí zahrnovat koncové testování
každé modality léčby a podmínek léčby, které se budou klinicky používat. Vždy se musíte
obeznámit s příslušnými národními nebo mezinárodními doporučeními týkajícími se jištění jakosti
(např. IAEA TRS-430).

Odpovědnost

Jsou-li naměřená data odeslána do společnosti Brainlab, společnost Brainlab nemá
možnost ověřit správnost:
• jakýchkoli dat přijatých od uživatele;
• jakýchkoli dat vrácených uživateli.

Jakákoli zpětná vazba nebo doporučení poskytnuté společností Brainlab na základě
přijatých dat závisí na správnosti samotných dat. Pokud byla přijatá data zpracována

Jak začít
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společností Brainlab a vrácena uživateli, nikterak tím není zaručeno, že vrácená data jsou
správná. Uživatel je plně zodpovědný za ověření správnosti dat vrácených společností
Brainlab a je také plně zodpovědný za ověření správnosti všech připomínek nebo
doporučení poskytnutých společností Brainlab. Uživatel musí potvrdit bezpečnost a
účinnost dat vrácených společností Brainlab před provedením jakékoli léčby u pacienta.
Skutečnost, že společnost Brainlab mohla určitá data zpracovat, nemá vliv na celkovou
odpovědnost uživatele za správnost konečného profilu svazku.
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7.1.1 Doporučené zařízení

Zařízení

Komponenta Vysvětlení

Vodní nádrž s po-
honem

Použijte dostatečně velkou vodní nádrž s pohonem: nádrž by v hloubce
měření měla přesahovat všechny čtyři strany měřené velikosti pole minimál-
ně o 50 mm. Také by měla přesahovat maximální hloubku měření minimálně
o 50 mm. Pro pole o standardní velikosti 400 x 400 mm2 do hloubky 350 mm
je nutný fantom s plochou základny větší než 500 x 500 mm2 a hloubka vody
musí být minimálně 400 mm.

Kalibrovaná ko-
mora

Používejte kalibrovanou komoru: kalibrovanou válcovou ionizační komoru o
objemu minimálně 0,125 cm3 a maximálně 0,6 cm3. Účinný bod měření je
třeba stanovit na základě platných mezinárodních dozimetrických norem
(např. IAEA TRS-398) a příslušných doporučení od poskytovatele detektoru.

Ionizační komora

Používejte ionizační komoru: válcovou ionizační komoru s objemem dutiny
0,125 cm3 nebo méně. Účinný bod měření je třeba stanovit na základě plat-
ných mezinárodních dozimetrických norem (např. IAEA TRS-398) a přísluš-
ných doporučení od poskytovatele detektoru.

Detektor s vyso-
kým rozlišením

Používejte velmi malý detektor pro měření profilu a dozimetrii malých polí s
vysokým rozlišením. Společnost Brainlab doporučuje používat nestíněnou
stereotaktickou diodu.

Malý zabudovaný
kryt

Pro měření ve vzduchu používejte malý zabudovaný kryt vyrobený z mosazi
nebo materiálu s podobnou hustotou. Tloušťka zabudovaného krytu:

dcap
10E

3ρcap
--------------,≈ dcap in mm, E in MV, ρcap in g/cm3( ),

for brass: dbrass 6 MV( ) 2.4 mm, dbrass 15 MV( ) 5.9 mm.≈≈

Mějte na paměti, že citlivost detektoru může záviset na jeho orientaci. Dodržujte
specifikace a doporučení od výrobce vašeho dozimetrického zařízení.

Jak začít
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7.2 Soustavy souřadnic

Základní informace

Měření popsaná v tomto dokumentu vycházejí ze soustavy souřadnic zobrazené níže.
• Všechny jednotky délky jsou dány v mm.
• Pro všechna měření se úhel kolimátoru a úhel gantry musí nastavit na 0°.
• Projděte si příslušný kontrolní seznam pro váš kolimátor MLC (viz str. 179).

Soustava souřadnic

①

②

Obrázek 33 

Č. Komponenta

① Měření ve vzduchu

② Měření ve vodě

Vysvětlení soustavy souřadnic

Soustava souřadnic odpovídá pevné soustavě souřadnic dle IEC 1217, ale je otočena o 180°
kolem osy X, tj. osy Y a Z mají opačný směr.

Měření Vysvětlení

Vzduch

Pro všechna měření ve vzduchu není počátek soustavy souřadnic umístěn v
izocentru, ale v nominálním bodě zdroje fotonu v cíli, tj. ve vzdálenosti SID od
izocentra, jak je uvedeno výše. To znamená, že souřadnice Z pro všechna
měření ve vzduchu (zvláště profily Z) je nutné popsat jako vzdálenost k bodu
zdroje (ohnisku) v milimetrech.

Voda

Pro měření ve vodě se soustava souřadnic trochu liší. Počátek je umístěn na
povrchu vodního fantomu, tj. křivky hloubkové dávky se měří jako dávka na
hloubku ve vodě v milimetrech. Směr os X, Y a Z zůstává stejný. Jejich směr
nezávisí na směru montáže kolimátoru MLC. Jinými slovy, kolimátory MLC s
lamelami, které se pohybují ve směru osy X, a kolimátory MLC s lamelami,
které se pohybují ve směru osy Y, jsou možné.
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7.3 Korekce dat

Základní informace

Korekce dat je povolena v omezené míře za účelem odstranění malých chyb během akvizice dat
při měření. K těmto korekcím je však nutné přistupovat s opatrností. Vždy je lepší se korekcím
vyhnout naměřením dat, která se nemusí modifikovat.
Například, pro zohlednění odchylek centrální osy způsobené chybami měření je užitečné
posunout profily o příslušnou mimoosou vzdálenost.
Také může být užitečné symetrizovat naměřené profily, protože algoritmus proložení předpokládá
symetrické profily. Je vždy lepší, když urychlovač dokáže generovat symetrické (nebo téměř
symetrické) a rovné profily.
Symetrizace se nesmí provádět před vycentrováním profilů (kvůli odchylkám centrální osy).

Formát dat

Všechna naměřená data (ve vodě a vzduchu) se musí vložit do aplikace Beam Profile Editor
pomocí nástroje Raw Data Input nebo pomocí režimu Raw Data Monte Carlo aplikace Physics
Administration od společnosti Brainlab. Výsledné soubory (s příponou *.xmcdat) obsahující
kompletní sadu měření pro energii fotonu se musí poslat na e-mailovou adresu
radio.physics@brainlab.com.

Korekce dat
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7.4 Měření dat svazku ve vzduchu

Ionizační komory

Používejte ionizační komoru se zabudovaným mosazným krytem (nebo podobný materiál) pro
měření profilů X, Y a Z ve vzduchu pro všechny energie fotonu a různé velikosti pole. Velikosti
pole pro váš kolimátor MLC jsou uvedeny v příslušném kontrolním seznamu (Str. 179). Je-li to
možné, pole by se měla kolimovat pouze pomocí čelistí, tj. lamely kolimátoru MLC by měly být
zcela zatažené. Pokud to není možné (např. v případě kolimátorů MLC Siemens a Elekta),
použijte kolimátor MLC jako pár čelistí. V případě lineárního urychlovače pouze s kolimátorem
MLC (bez čelistí), např. MHI, používejte pro kolimaci pole kolimátor MLC.

Zabudovaný kryt

Hlavním účelem mosazné clony v oblasti zesílení během skenování ve vzduchu je odstranit
elektronovou kontaminaci hlavice lineárního urychlovače z měřeného signálu. Tloušťka krytu proto
musí být větší než maximální rozsah těchto elektronů.
Naproti tomu, snížení prostorového rozlišení skenů profilu ve vzduchu a zprůměrování objemu
jsou faktory, které ovlivňují měření faktoru výkonu ve vzduchu u malých polí kvůli velké tloušťce
stěny. Vzorec na Str. 174 je třeba považovat za kompromis mezi oběma požadavky. Není-li k
dispozici zabudovaný kryt podle tohoto doporučení, lze použít kryt o větší tloušťce, protože
odstranění kontaminace elektrony je důležitější než prostorové rozlišení.

Tvary pole kolimátoru MLC a čelistí

Pro každou velikost pole je třeba vždy zajistit správný tvar pole kolimátoru MLC a čelistí. Je třeba
změřit následující data:
• Profil Z (hloubková dávka) u středové osy (X = Y = 0) přibližně od Z = 850 do Z = 1 150 (Z = 0:

odpovídá nominálnímu ohnisku zdroje fotonů).
• 3 profily X pro Y = 0 a Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150.
• 3 profily Y pro X = 0 a Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150.
• Faktory výkonu ve vzduchu pro Z = 1 000 pro všechny velikosti polí normalizovaných jedním z

polí, obvykle největším polem (např. 400 x 400 mm²) nebo pole 100 x 100 mm².
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7.5 Měření dat svazku ve vodě

Absolutní dávka

Musíte změřit absolutní dávku v jednotkách Gray na monitorovou jednotku pro velikost pole 100 x
100 mm2 pro obě vzdálenosti SSD = 900 mm a SSD = 1 000 mm v referenční hloubce vody, např.
v hloubce 100 mm nebo v hloubce maximální dávky. V tomto případě se musí použít ionizační
komora kalibrovaná pro měření absolutní dávky. Pole se musí kolimovat pomocí čelistí a
kolimátoru MLC.

Měření ve vodě (SSD = 1 000 mm)

Profily X, Y a Z (hloubková dávka) ve vodě jsou nutné pro všechny energie fotonu a pro velikost
pole 100 x 100 mm2 (vzdálenost zdroje od povrchu vodního fantomu: SSD = 1 000 mm). Pole se
musí kolimovat pomocí čelistí a kolimátoru MLC:
• Profil Z (hloubková dávka) u středové osy (X = Y = 0), Z = 0: odpovídá povrchu vodního

fantomu.
• 3 profily X pro Y = 0 a hloubku maximální dávky, Z = 100, Z = 200.
• 3 profily Y pro X = 0 a hloubku maximální dávky, Z = 100, Z = 200.

Profily X a Y se musí změřit pomocí detektorů, které jsou dostatečně malé pro odpovídající
velikost pole, aby správně reprodukovaly polostín. Křivku hloubky centrální osy je zapotřebí změřit
pomocí ionizační komory nebo diodového detektoru. Používá se pro stanovení rozdělení energie
fotonu a množství elektronové kontaminace.

Měření ve vodě (SSD = 900 mm)

Profily X, Y a Z (hloubková dávka) ve vodě jsou nutné pro všechny energie fotonu a pro různé
velikosti pole (vzdálenost zdroje od povrchu vodního fantomu: SSD = 900 mm). Velikosti pole pro
váš kolimátor MLC jsou uvedeny v příslušném kontrolním seznamu (Str. 179). Pole se musí
kolimovat pomocí čelistí a kolimátoru MLC:
• Profil Z (hloubková dávka) u středové osy (X = Y = 0), Z = 0: odpovídá povrchu vodního

fantomu.
• 3 profily X pro Y = 0 a hloubku maximální dávky, Z = 100, Z = 200.
• 3 profily Y pro X = 0 a hloubku maximální dávky, Z = 100, Z = 200.
• Koeficienty výkonu při Z = 100 pro všechny velikosti pole normalizované polem 100 x 100 při

SSD = 900 mm
Všechny PDD, profily X, profily Y a koeficienty výkonu se musí změřit pomocí detektorů, které
jsou dostatečně malé pro příslušnou velikost pole, aby správně reprodukovaly polostín.
PDD s velkým polem a faktory výkonu se musí měřit pomocí ionizační komory o středním nebo
velkém objemu (0,1 cm3-0,6 cm3), aby nedocházelo k ovlivnění kvůli změnám odezvy energie (viz
část III.D.5 a obr. 1 zprávy AAPM TG-106 Report (Das et al. 2008).

Zajištění přesnosti

Chcete-li získat přesné měření dávky absorbované vodou, musíte aplikovat řadu oprav
odečtení dozimetrických hodnot, např. ohledně kvality paprsku (energie lineárního
urychlovače), tlaku, teploty a polarity. Je nutné se obeznámit s dokumentací, která je
součástí vašeho dozimetrického zařízení, a s národními normami platnými ve vaší zemi.

Měření dat svazku ve vodě
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8 MONTE CARLO:
KONTROLNÍ SEZNAMY
DAT SVAZKU

8.1 Data svazku pro Elekta Beam Modulator

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: Podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi
iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96
Z = 850... 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
MLC velikost pole: 104 x 96;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 104 x 96;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 104 x 96;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 104 x 96;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 104 x 96;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 8 x 8, 16 x 16,
32 x 32, 48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160,
50 x 160, 100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 8 x 8, 16 x 16,
32 x 32, 48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160,
50 x 160, 100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 8 x 8, 16 x 16,
32 x 32, 48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160,
50 x 160, 100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 8 x 8, 16 x 16,
32 x 32, 48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160,
50 x 160, 100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro Elekta Beam Modulator

180 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



8.2 Data svazku pro Elekta MLCi a MLCi2

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro MLCi je k dispozici od iPlan RT Dose 4.1 výše
(licence je nutná). Podpora algoritmu Monte Carlo pro MLCi2 je k dispozici od iPlan RT Dose
4.5.3 výše (licence je nutná). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi iPlan RT 4.5.4 nebo
vyšší.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor
MLC jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 40 x 400,
100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
Z = 850... 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor
MLC jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 40 x 400,
100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor
MLC jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 40 x 400,
100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor
MLC jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 40 x 400,
100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC a čelistí: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC a čelistí: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC a čelistí: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC a čelistí: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro Elekta MLCi a MLCi2
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8.3 Data svazku pro Elekta Agility

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT Dose 4.5.3
výše (licence je nutná). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Pro měření nepoužívejte „guard leaves“ (např.: žádné jiné otevřené páry lamel pod sousedícími
čelistmi a ve stejné fyzické pozici jako poslední lamela v poli).

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor
MLC jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850… 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor
MLC jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor
MLC jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor
MLC jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC a čelistí:
10 x 10 (10),
30 x 30 (30),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100)
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC a čelistí:
10 x 10 (10),
30 x 30 (30),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro Elekta Agility
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC a čelistí:
10 x 10 (10),
30 x 30 (30),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC a čelistí:
10 x 10 (10),
30 x 30 (30),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐
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8.4 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,42
mm

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT Dose 4.5.4
výše (licence je nutná) a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 135,5 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 19,4 x
19,4, 29 x 29, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8, 111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3, 135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
Z = 850… 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 19,4 x
19,4, 29 x 29, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8, 111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3, 135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 19,4 x
19,4, 29 x 29, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8, 111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3, 135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 19,4 x
19,4, 29 x 29, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8, 111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3, 135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
96,8 x 96,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
96,8 x 96,8;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,42 mm
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
MLC velikost pole: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29 x 29;
58,1 x 58,1;
77,4 x 77,4;
96,8 x 96,8;
111,3 x 111,3;
58,1 x 111,3;
96,8 x 111,3;
135,5 x 58,1;
135,5 x 96,8;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29 x 29;
58,1 x 58,1;
77,4 x 77,4;
96,8 x 96,8;
111,3 x 111,3;
58,1 x 111,3;
96,8 x 111,3;
135,5 x 58,1;
135,5 x 96,8;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29 x 29;
58,1 x 58,1;
77,4 x 77,4;
96,8 x 96,8;
111,3 x 111,3;
58,1 x 111,3;
96,8 x 111,3;
135,5 x 58,1;
135,5 x 96,8;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29 x 29;
58,1 x 58,1;
77,4 x 77,4;
96,8 x 96,8;
111,3 x 111,3;
58,1 x 111,3;
96,8 x 111,3;
135,5 x 58,1;
135,5 x 96,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,42 mm
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8.5 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,43
mm

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT Dose 4.5.4
výše (licence je nutná) a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 136,5 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,4 x 19,4, 29,2 x 29,2, 58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8, 97,2 x 97,2, 111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8, 97,2 x 111,8, 136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2;
Z = 850… 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,4 x 19,4, 29,2 x 29,2, 58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8, 97,2 x 97,2, 111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8, 97,2 x 111,8, 136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,4 x 19,4, 29,2 x 29,2, 58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8, 97,2 x 97,2, 111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8, 97,2 x 111,8, 136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,4 x 19,4, 29,2 x 29,2, 58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8, 97,2 x 97,2, 111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8, 97,2 x 111,8, 136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
97,2 x 97,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
97,2 x 97,2;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
MLC velikost pole: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29,2 x 29,2;
58,3 x 58,3;
77,8 x 77,8;
97,2 x 97,2;
111,8 x 111,8;
58,3 x 111,8;
97,2 x 111,8;
136,1 x 58,3;
136,1 x 97,2;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29,2 x 29,2;
58,3 x 58,3;
77,8 x 77,8;
97,2 x 97,2;
111,8 x 111,8;
58,3 x 111,8;
97,2 x 111,8;
136,1 x 58,3;
136,1 x 97,2;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,43 mm
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29,2 x 29,2;
58,3 x 58,3;
77,8 x 77,8;
97,2 x 97,2;
111,8 x 111,8;
58,3 x 111,8;
97,2 x 111,8;
136,1 x 58,3;
136,1 x 97,2;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,7 x 9,7;
19,4 x 19,4;
29,2 x 29,2;
58,3 x 58,3;
77,8 x 77,8;
97,2 x 97,2;
111,8 x 111,8;
58,3 x 111,8;
97,2 x 111,8;
136,1 x 58,3;
136,1 x 97,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐
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8.6 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,44
mm

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT Dose 4.5.4
výše (licence je nutná) a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 136,6 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,5 x 19,5, 29,3 x 29,3, 58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1, 97,6 x 97,6, 112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2, 97,6 x 112,2, 136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6;
Z = 850… 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,5 x 19,5, 29,3 x 29,3, 58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1, 97,6 x 97,6, 112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2, 97,6 x 112,2, 136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,5 x 19,5, 29,3 x 29,3, 58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1, 97,6 x 97,6, 112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2, 97,6 x 112,2, 136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,5 x 19,5, 29,3 x 29,3, 58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1, 97,6 x 97,6, 112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2, 97,6 x 112,2, 136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
97,6 x 97,6;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,44 mm
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
97,6 x 97,6;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
MLC velikost pole: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,5 x 19,5;
29,3 x 29,3;
58,6 x 58,6;
78,1 x 78,1;
97,6 x 97,6;
112,2 x 112,2;
58,6 x 112,2;
97,6 x 112,2;
136,6 x 58,6;
136,6 x 97,6;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,5 x 19,5;
29,3 x 29,3;
58,6 x 58,6;
78,1 x 78,1;
97,6 x 97,6;
112,2 x 112,2;
58,6 x 112,2;
97,6 x 112,2;
136,6 x 58,6;
136,6 x 97,6;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,5 x 19,5;
29,3 x 29,3;
58,6 x 58,6;
78,1 x 78,1;
97,6 x 97,6;
112,2 x 112,2;
58,6 x 112,2;
97,6 x 112,2;
136,6 x 58,6;
136,6 x 97,6;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,5 x 19,5;
29,3 x 29,3;
58,6 x 58,6;
78,1 x 78,1;
97,6 x 97,6;
112,2 x 112,2;
58,6 x 112,2;
97,6 x 112,2;
136,6 x 58,6;
136,6 x 97,6;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,44 mm
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8.7 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,45
mm

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT Dose 4.5.4
výše (licence je nutná) a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 137,2 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,6 x 19,6, 29,4 x 29,4, 58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4, 98 x 98, 112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7, 98 x 112,7, 137,2 x 58,8,
137,2 x 98;
Z = 850… 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,6 x 19,6, 29,4 x 29,4, 58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4, 98 x 98, 112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7, 98 x 112,7, 137,2 x 58,8,
137,2 x 98;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,6 x 19,6, 29,4 x 29,4, 58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4, 98 x 98, 112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7, 98 x 112,7, 137,2 x 58,8,
137,2 x 98;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,6 x 19,6, 29,4 x 29,4, 58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4, 98 x 98, 112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7, 98 x 112,7, 137,2 x 58,8,
137,2 x 98;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,6 x 19,6;
29,4 x 29,4;
58,8 x 58,8;
78,4 x 78,4;
98 x 98;
112,7 x 112,7;
58,8 x 112,7;
98 x 112,7;
137,2 x 58,8;
137,2 x 98;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,6 x 19,6;
29,4 x 29,4;
58,8 x 58,8;
78,4 x 78,4;
98 x 98;
112,7 x 112,7;
58,8 x 112,7;
98 x 112,7;
137,2 x 58,8;
137,2 x 98;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,6 x 19,6;
29,4 x 29,4;
58,8 x 58,8;
78,4 x 78,4;
98 x 98;
112,7 x 112,7;
58,8 x 112,7;
98 x 112,7;
137,2 x 58,8;
137,2 x 98;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,45 mm
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,6 x 19,6;
29,4 x 29,4;
58,8 x 58,8;
78,4 x 78,4;
98 x 98;
112,7 x 112,7;
58,8 x 112,7;
98 x 112,7;
137,2 x 58,8;
137,2 x 98;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐
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8.8 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,46
mm

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT Dose 4.5.4
výše (licence je nutná) a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 137,8 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,7 x 19,7, 29,5 x 29,5, 59 x 59,
78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4, 113,2 x 113,2,
59 x 113,2, 98,4 x 113,2, 137,8 x 59,
137,8 x 98,4;
Z = 850… 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,7 x 19,7, 29,5 x 29,5, 59 x 59,
78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4, 113,2 x 113,2,
59 x 113,2, 98,4 x 113,2, 137,8 x 59,
137,8 x 98,4;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,7 x 19,7, 29,5 x 29,5, 59 x 59,
78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4, 113,2 x 113,2,
59 x 113,2, 98,4 x 113,2, 137,8 x 59,
137,8 x 98,4;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,7 x 19,7, 29,5 x 29,5, 59 x 59,
78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4, 113,2 x 113,2,
59 x 113,2, 98,4 x 113,2, 137,8 x 59,
137,8 x 98,4;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
98,4 x 98,4;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
98,4 x 98,4;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,46 mm
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
98,4 x 98,4;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 98,4 x
98,4;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
98,4 x 98,4;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,7 x 19,7;
29,5 x 29,5;
59 x 59;
78,7 x 78,7;
98,4 x 98,4;
113,2 x 113,2;
59 x 113,2;
98,4 x 113,2;
137,8 x 59;
137,8 x 98,4;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,7 x 19,7;
29,5 x 29,5;
59 x 59;
78,7 x 78,7;
98,4 x 98,4;
113,2 x 113,2;
59 x 113,2;
98,4 x 113,2;
137,8 x 59;
137,8 x 98,4;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,7 x 19,7;
29,5 x 29,5;
59 x 59;
78,7 x 78,7;
98,4 x 98,4;
113,2 x 113,2;
59 x 113,2;
98,4 x 113,2;
137,8 x 59;
137,8 x 98,4;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,8 x 9,8;
19,7 x 19,7;
29,5 x 29,5;
59 x 59;
78,7 x 78,7;
98,4 x 98,4;
113,2 x 113,2;
59 x 113,2;
98,4 x 113,2;
137,8 x 59;
137,8 x 98,4;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,46 mm
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8.9 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,47
mm

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT Dose 4.5.4
výše (licence je nutná) a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 138,3 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy pevně
nastavena na 140 x 120 mm².
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,8 x 19,8, 29,6 x 29,6, 59,3 x 59,3,
79 x 79, 98,8 x 98,8, 113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6, 98,8 x 113,6, 138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8;
Z = 850… 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,8 x 19,8, 29,6 x 29,6, 59,3 x 59,3,
79 x 79, 98,8 x 98,8, 113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6, 98,8 x 113,6, 138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,8 x 19,8, 29,6 x 29,6, 59,3 x 59,3,
79 x 79, 98,8 x 98,8, 113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6, 98,8 x 113,6, 138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,8 x 19,8, 29,6 x 29,6, 59,3 x 59,3,
79 x 79, 98,8 x 98,8, 113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6, 98,8 x 113,6, 138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
98,8 x 98,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
98,8 x 98,8;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
98,8 x 98,8;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 98,8 x
98,8;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
98,8 x 98,8;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,6 x 29,6;
59,3 x 59,3;
79 x 79;
98,8 x 98,8;
113,6 x 113,6;
59,3 x 113,6;
98,8 x 113,6;
138,3 x 59,3;
138,3 x 98,8;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,6 x 29,6;
59,3 x 59,3;
79 x 79;
98,8 x 98,8;
113,6 x 113,6;
59,3 x 113,6;
98,8 x 113,6;
138,3 x 59,3;
138,3 x 98,8;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,47 mm
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,6 x 29,6;
59,3 x 59,3;
79 x 79;
98,8 x 98,8;
113,6 x 113,6;
59,3 x 113,6;
98,8 x 113,6;
138,3 x 59,3;
138,3 x 98,8;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,6 x 29,6;
59,3 x 59,3;
79 x 79;
98,8 x 98,8;
113,6 x 113,6;
59,3 x 113,6;
98,8 x 113,6;
138,3 x 59,3;
138,3 x 98,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐
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8.10 Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,48
mm

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento MLC je k dispozici od iPlan RT Dose 4.5.4
výše (licence je nutná) a vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq.
 

POZNÁMKA: pro Apex je kolimátor obvykle otočen o 270°. Pro akvizici dat svazku musí být oproti
tomu úhel kolimátoru nastaven na 0°. V této poloze se lamely pohybují ve směru gantry - stůl.
 

POZNÁMKA: maximální velikost pole MLC je 138,88 x 116 mm². Velikost pole čelistí je vždy
pevně nastavena na 140 x 120 mm².
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,8 x 19,8, 29,8 x 29,8, 59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4, 99,2 x 99,2, 114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1, 99,2 x 114,1, 138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2;
Z = 850… 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,8 x 19,8, 29,8 x 29,8, 59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4, 99,2 x 99,2, 114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1, 99,2 x 114,1, 138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,8 x 19,8, 29,8 x 29,8, 59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4, 99,2 x 99,2, 114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1, 99,2 x 114,1, 138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC:
19,8 x 19,8, 29,8 x 29,8, 59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4, 99,2 x 99,2, 114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1, 99,2 x 114,1, 138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
99,2 x 99,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC:
99,2 x 99,2;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,48 mm
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
99,2 x 99,2;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 99,2 x
99,2;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC:
99,2 x 99,2;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,8 x 29,8;
59,5 x 59,5;
79,4 x 79,4;
99,2 x 99,2;
114,1 x 114,1;
59,5 x 114,1;
99,2 x 114,1;
138,9 x 59,5;
138,9 x 99,2;
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,8 x 29,8;
59,5 x 59,5;
79,4 x 79,4;
99,2 x 99,2;
114,1 x 114,1;
59,5 x 114,1;
99,2 x 114,1;
138,9 x 59,5;
138,9 x 99,2;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,8 x 29,8;
59,5 x 59,5;
79,4 x 79,4;
99,2 x 99,2;
114,1 x 114,1;
59,5 x 114,1;
99,2 x 114,1;
138,9 x 59,5;
138,9 x 99,2;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC:
9,9 x 9,9;
19,8 x 19,8;
29,8 x 29,8;
59,5 x 59,5;
79,4 x 79,4;
99,2 x 99,2;
114,1 x 114,1;
59,5 x 114,1;
99,2 x 114,1;
138,9 x 59,5;
138,9 x 99,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro Elekta Apex, šířka lamely: 2,48 mm
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8.11 Data svazku pro kolimátor MHI MLC 60

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence).
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
Z = 850... 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100;
SSD = 900

10
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro kolimátor MHI MLC 60
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8.12 Data svazku pro kolimátor Novalis/Brainlab m3
(Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus,
Oncor 82-lamelový MLC)

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi
iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 42 x 98,
100 x 24, 98 x 42
Z = 850... 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 42 x 98,
98 x 24, 98 x 42
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 42 x 98,
98 x 24, 98 x 42
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 42 x 98,
98 x 24, 98 x 42
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Velikost pole čelistí: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Velikost pole čelistí: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Velikost pole čelistí: 98 x 98
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Velikost pole čelistí: 98 x 98
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Velikost pole čelistí: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
42 x 100 (44 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
100 x 42 (98 x 44)
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
42 x 100 (44 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
100 x 42 (98 x 44)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro kolimátor Novalis/Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-lamelový MLC)
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44), 
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
42 x 100 (44 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
100 x 42 (98 x 44)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
42 x 100 (44 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
100 x 42 (98 x 44)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐
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8.13 Data svazku pro kolimátor Brainlab m3 na
urychlovači Siemens Oncor 160/Artiste

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi
iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94, 98 x 24,
98 x 42
Z = 850... 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94, 98 x 24,
98 x 42
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94, 98 x 24,
98 x 42
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94, 98 x 24,
98 x 42
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98,7;
Velikost pole čelistí: 98 x 94
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98,7;
Velikost pole čelistí: 98 x 94
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98,7;
Velikost pole čelistí: 98 x 94
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98,7;
Velikost pole čelistí: 98 x 94
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro kolimátor Brainlab m3 na urychlovači Siemens Oncor 160/Artiste
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 98 x 98,7;
Velikost pole čelistí: 98 x 94
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
23,7 x 23,7 (26 x 26),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94),
23,7 x 98,7 (26 x 94),
41,5 x 98,7 (44 x 94),
98,0 x 23,7 (98 x 26),
98,0 x 41,5 (98 x 44)
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
23,7 x 23,7 (26 x 26),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94),
23,7 x 98,7 (26 x 94),
41,5 x 98,7 (44 x 94),
98,0 x 23,7 (98 x 26),
98,0 x 41,5 (98 x 44)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
23,7 x 23,7 (26 x 26),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94),
23,7 x 98,7 (26 x 94),
41,5 x 98,7 (44 x 94),
98,0 x 23,7 (98 x 26),
98,0 x 41,5 (98 x 44)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
23,7 x 23,7 (26 x 26),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94),
23,7 x 98,7 (26 x 94),
41,5 x 98,7 (44 x 94),
98,0 x 23,7 (98 x 26),
98,0 x 41,5 (98 x 44)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro kolimátor Brainlab m3 na urychlovači Siemens Oncor 160/Artiste
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8.14 Data svazku kolimátor Varian HD120 (SRS
vyrovnávací filtr)

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence).
 

POZNÁMKA: režim SRS odkazuje na zplošťovací filtr režimu SRS pro lineární urychlovače
Novalis Tx a Varian Trilogy. Tento režim SRS používá fotonové svazky o energii 6 MV a vysoký
dávkový příkon 1 000 MU/min v kombinaci s omezenou maximální velikostí pole 15 x 15 cm².
Jestliže je lineární urychlovač v režimu SRS, používá rozdílný zplošťovací filtr. Proto jsou data
svazku pro standardní režim a SRS mírně odlišná.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Z = 850... 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100);
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku kolimátor Varian HD120 (SRS vyrovnávací filtr)
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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8.15 Data svazku kolimátor Varian HD120 (Standardní
ozařování a režim bez vyrovnávacího filtru)

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi
iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220,
100 x 220, 250 x 50, 250 x 100
Z = 850... 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220,
100 x 220, 250 x 50, 250 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220,
100 x 220, 250 x 50, 250 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: úplně zatažený
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220,
100 x 220, 250 x 50, 250 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku kolimátor Varian HD120 (Standardní ozařování a režim bez vyrovnávacího filtru)
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
100 x 220 (100 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
250 x 100 (250 x 100);
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
100 x 220 (100 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
250 x 100 (250 x 100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
100 x 220 (100 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
250 x 100 (250 x 100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
100 x 220 (100 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
250 x 100 (250 x 100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku kolimátor Varian HD120 (Standardní ozařování a režim bez vyrovnávacího filtru)
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8.16 Data svazku pro kolimátor Siemens 3-D (58 lamel)

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence).
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850... 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100);
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro kolimátor Siemens 3-D (58 lamel)
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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8.17 Data svazku pro kolimátor Siemens 3-D (82 lamel)

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi
iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850... 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Data svazku pro kolimátor Siemens 3-D (82 lamel)
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 110;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 410 (400),
50 x 410 (400),
100 x 410 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100);
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 410 (400),
50 x 410 (400),
100 x 410 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 410 (400),
50 x 410 (400),
100 x 410 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 410 (400),
50 x 410 (400),
100 x 410 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro kolimátor Siemens 3-D (82 lamel)
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8.18 Data svazku pro Siemens 160

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi
iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850... 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: použijte kolimátor MLC
jako pár čelistí X;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC: 100 x 100;
Otevření čelisti Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100);
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro Siemens 160
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (Y čelisti):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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8.19 Data svazku pro Siemens ModuLeaf

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi
iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Specifikace velikosti pole čelisti a kolimátoru MLC v níže uvedené tabulce vycházejí ze
šířky lamely v izocentru rovnající se 2,5 mm. Je to aproximace pro kolimátor ModuLeaf,
který je nainstalovaný na lineární urychlovač Siemens s příslušnou vzdáleností SCD
rovnající se 678,6 mm nebo na lineární urychlovač Elekta s příslušnou vzdáleností SCD
rovnající se 673,6 mm. V případě instalací, kdy je SCD mimo tento rozsah, se velikosti pole
musí odpovídajícím způsobem upravit.

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: 120 x 100;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 40 x 100, 80 x 100, 120 x 40,
120 x 100
Z = 850... 1 150

9
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: 120 x 100;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 40 x 100, 80 x 100, 120 x 40,
120 x 100;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

27
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikost pole kolimátoru MLC: 120 x 100;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 40 x 100, 80 x 100, 120 x 40,
120 x 100;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

27
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 120 x 100;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 40 x 100, 80 x 100, 120 x 40,
120 x 100;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

9
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro Siemens ModuLeaf
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
40 x 100 (42 x 100),
80 x 100 (80 x 100),
120 x 40 (120 x 42),
120 x 100 (120 x 100);
SSD = 900

10
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
40 x 100 (42 x 100),
80 x 100 (80 x 100),
120 x 40 (120 x 42),
120 x 100 (120 x 100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
40 x 100 (42 x 100),
80 x 100 (80 x 100),
120 x 40 (120 x 42),
120 x 100 (120 x 100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 231



Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
40 x 100 (42 x 100),
80 x 100 (80 x 100),
120 x 40 (120 x 42),
120 x 100 (120 x 100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro Siemens ModuLeaf
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8.20 Data svazku pro kolimátor Varian 52

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence).
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 256;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850... 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 256;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 256;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 256;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 256 (290 x 256),
40 x 256 (42 x 256),
100 x 256 (100 x 256),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100);
SSD = 900

10
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 256 (290 x 256),
40 x 256 (42 x 256),
100 x 256 (100 x 256),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 256 (290 x 256),
40 x 256 (42 x 256),
100 x 256 (100 x 256),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro kolimátor Varian 52
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 256 (290 x 256),
40 x 256 (42 x 256),
100 x 256 (100 x 256),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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8.21 Data svazku pro kolimátor Varian 80

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence).
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850... 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro kolimátor Varian 80
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 300 (290 x 300),
40 x 300 (42 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100);
SSD = 900

10
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 300 (290 x 300),
40 x 300 (42 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 300 (290 x 300),
40 x 300 (42 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 300 (290 x 300),
40 x 300 (42 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro kolimátor Varian 80
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8.22 Data svazku kolimátor Varian 120 (SRS
vyrovnávací filtr)

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence).
 

POZNÁMKA: režim SRS odkazuje na zplošťovací filtr režimu SRS pro lineární urychlovače
Novalis Tx a Varian Trilogy. Tento režim SRS používá fotonové svazky o energii 6 MV a vysoký
dávkový příkon 1 000 MU/min v kombinaci s omezenou maximální velikostí pole 15 x 15 cm².
Jestliže je lineární urychlovač v režimu SRS, používá rozdílný zplošťovací filtr. Proto jsou data
svazku pro standardní režim a SRS mírně odlišná.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Z = 850... 1 150

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100);
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku kolimátor Varian 120 (SRS vyrovnávací filtr)
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 241



8.23 Data svazku pro systém Varian 120 (Standardní
ozařování a režim bez zplošťovacího filtru)

Kontrolní seznam

POZNÁMKA: podpora algoritmu Monte Carlo pro tento kolimátor MLC je k dispozici v aplikaci
iPlan RT Dose od verze 4.1 (je nutná licence). Režim bez vyrovnávacího filtru vyžaduje verzi
iPlan RT 4.5.4 nebo vyšší.
 

Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Profily CAX ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850... 1 150

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

Str. 177 ☐

Profily X ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Profily Y ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Faktory výkonu ve vzduchu
Velikosti pole kolimátoru MLC: 400 x 400;
Velikosti pole čelistí: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Ionizační komora
se zabudovaným
krytem

☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Str. 178 ☐

Absolutní dávka v Gy na MU
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizační komora Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikost pole kolimátoru MLC a čelistí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Data svazku pro systém Varian 120 (Standardní ozařování a režim bez zplošťovacího filtru)

242 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

CAX PDD ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
50 x 50 (50 x 50),
70 x 70 (70 x 70),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
300 x 100 (300 x 100);
SSD = 900

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

Str. 178 ☐

Profily X ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
50 x 50 (50 x 50),
70 x 70 (70 x 70),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
300 x 100 (300 x 100);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

Profily Y ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
50 x 50 (50 x 50),
70 x 70 (70 x 70),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
300 x 100 (300 x 100);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Ionizační komora
nebo detektor s
vysokým rozliše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLNÍ SEZNAMY DAT SVAZKU
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Úloha Počet měření Zařízení Viz také Hotovo

Faktory výkonu ve vodě
Velikosti pole kolimátoru MLC (čelistí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
50 x 50 (50 x 50),
70 x 70 (70 x 70),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
300 x 100 (300 x 100);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11
Ionizační komora
a detektor s vy-
sokým rozlišením

☐

Data svazku pro systém Varian 120 (Standardní ozařování a režim bez zplošťovacího filtru)
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9 KRUHOVÝ KUŽEL:
ALGORITMUS

9.1 Algoritmus kruhového kuželu pro výpočet dávky

Základní informace

Modely pro výpočet stereotaktické dávky jsou založeny na předpokladu, že sekundární rozptyl má
omezený význam. Tuto hypotézu navrhlo a zkoumalo několik autorů (Rice et al. 1987, Luxton et
al. 1991, Hartmann et al. 1995) a výpočet dávky se postupně změnil na funkci pouze tří
základních parametrů svazku: TPR, faktorů relativního výkonu a profilů jednotlivého svazku.
Předpokládá se, že rozptyl (zvláště rozptyl fantomu) je zahrnutý v těchto měřeních a s hloubkou v
médiu se výrazně nemění.
Zde je popsán algoritmus a výpočet dávky, které se používají a jsou součástí modality léčby
kruhovým obloukem.

Měření dat svazku

I když lze výpočet dávky provést s využitím omezeného množství měření dat svazku, způsob
získání těchto dat svazku, představuje pro fyzika nelehký úkol. Zvláště úzké svazky používané v
radiochirurgii s ostrými gradienty dávky vyžadují detektory a komory s vysokým prostorovým
rozlišením. Specifické problémy a metody související se zajištěním přesnosti měření dat svazku,
kalibrací absorbované dávky a s ověřením léčebného plánu jsou podrobně popsány v literatuře
(Rice et al. 1987, Podgorsak et al. 1988, Bjarngard et al. 1990, Serago et al. 1992, Hartmann et
al. 1995, AAPM report 54 1995, Heydrian et al. 1996).
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9.1.1 Kruhový kužel

Definice dmax

Hloubka dmax je taková hloubka, v níž křivka hloubkové dávky dosahuje maxima. Tato hloubka se
však může obecně měnit v závislosti na velikosti pole a tedy i v závislosti na velikosti kruhového
pole. Pro velikosti pole, které se budou používat v plánovacím softwaru Brainlab, se musí
vypočítat průměrná hodnota dmax. Tato průměrná hodnota se označuje jako dmax.
Vzhledem k tomu, že celkový koeficient rozptylu St by se měl měřit v této hloubce dmax, tato
hodnota by měla být určitým způsobem nastavitelná a dostupná pro měření. Hodnotu dmax je
nutné zadat do aplikace Beam Profile Editor/ Physics Administration (viz příslušná kapitola ve
vaší uživatelské příručce k programu pro plánování léčby společnosti Brainlab).

Hodnoty dávky

Funkce dávky D závisí na průměru kónického kolimátoru c, kolmé vzdálenosti od centrální osy
svazku r, hloubce v tkáni d a vzdálenosti zdroje od povrchu (SSD).

D D c r d SSD, , ,( )=

Poměr TPR

Poměr TPR se obvykle měří při zachování konstantní vzdálenosti zdroje od detektoru (SSD) s tím,
že se současně mění vzdálenost zdroje od povrchu.
Parametr TPR závisí na průměru kónického kolimátoru c, hloubce v tkáni d, vzdálenosti od
centrální osy r a na vzdálenosti SSD zdroje od povrchu. Poměr TPR se obvykle měří u centrální
osy svazku (r = 0). Při zanedbání hraničních efektů pro velmi úzká pole není poměr TPR závislý
na SSD:

TPR d c,( ) D c 0  d SSD,,,( ) D c 0 dnorm SSDdnorm
, , ,( )=

Je to poměr dávky v hloubce d ve fantomu vzhledem k dávce v normalizované hloubce dnorm pro
průměr kolimátoru c. Poměr TPR je roven poměru TMR, pokud je normalizovaná hloubka rovna
hloubce maxima (dnorm = dmax). dmax je přibližně 15 mm pro rentgenový svazek o energii 6 MV.
Měření jsou provedena pomocí měřicího přístroje umístěném v izocentru svazku na centrální ose
svazku (r = 0). Je třeba provést dvě měření dávky při různé vzdálenosti zdroje od povrchu (SSD).

Výpočet parametru TPR z PDD

Poměr TPR je možné vypočítat ze standardního měření procentuální hloubkové dávky (PDD), což
je měření při konstantní vzdálenosti zdroje od povrchu SSD s tím, že se měřicí zařízení pohybuje
podél centrální osy svazku. Standardní vzorec pro převod je:

TPR d c,( ) 1
100
--------- SSD d+

SSD dnorm+
------------------------------ 
  2

PDD d c SSD, ,( )⋅ ⋅=

kde:
SSD = vzdálenost zdroje od povrchu
(SID - dmax na Obrázek 34)
a kde: SID je vzdálenost zdroje od izocentra
PDD = procentuální hloubková dávka (maximální dávka = 100 %)
POZNÁMKA: tento vzorec je aproximací, protože předpokládá, že rozptyl fantomu nezávisí na
SSD.
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Tabulka mimoosých poměrů (OAR)

Funkce mimoosého poměru se stanovuje na základě měření příčných průřezů protínajících
centrální osu svazku v kolmém směru na svazek centrální osy. Hodnoty mimoosého poměru
závisí na průměru kónického kolimátoru c, vzdálenosti od centrální osy r, hloubce v tkáni d a na
vzdálenosti zdroje od povrchu SSD.
Funkce mimoosého poměru OAR je definována následovně:

OAR c r d SSD, , ,( ) D c r d SSD, , ,( ) D c 0 d SSD, , ,( )=

Je to poměr dávky naměřené v radiální vzdálenosti r k dávce u centrální osy pro kolimátor o
průměru c. Měření se provádějí na úrovni izocentra v konstantní hloubce d ve fantomu. Tato
hloubka se obvykle zvolí tak, aby byla větší než dmax. (Doporučená hodnota d je 75 mm, tj. SSD =
925 mm.) Rovnici pro OAR lze zjednodušit následovně:

OAR c r d, ,( ) D c r d SSDd, , ,( ) D c 0 d SSDd, , ,( )=

kde SSDd je vzdálenost SSD potřebná pro umístění detektoru do vzdálenosti izocentra v hloubce
d v tkáni.

Koeficient celkového rozptylu St

Celkový koeficient rozptylu St se někdy označuje jako faktor relativního výkonu. Je definován jako
poměr dávky změřené pro specifické nastavení softwaru pro plánování léčby a pro specifické
nastavení kalibrace lineárního urychlovače (viz část Kalibrace monitorových jednotek).
Celkový koeficient rozptylu St je definován touto rovnicí:

St c( ) D c 0 dmax SSDdmax
, , ,( ) D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, ,,×( )=

Je to poměr dávky v izocentru v hloubce dmax na centrální ose pro průměr kolimátoru c vzhledem
k dávce změřené za referenčních podmínek (viz Str. 247) ve standardním čtvercovém
kalibračním poli 100 x 100 mm2. Parametry druhé funkce dávky se však mohou lišit, pokud se
lokální kalibrační podmínky liší od popsaného nastavení.

Kalibrace monitorových jednotek

Monitorové jednotky (MU) jsou jednotky měření používané ke kvantifikaci dávky vyzářené
lineárním urychlovačem. Tyto jednotky se kalibrují na dávku absorbovanou ve vodě v jednotkách
gray. Kalibrace se obvykle provádí pomocí vodního fantomu za referenčních podmínek ve
standardní hloubce dcal, vzdálenosti zdroje od povrchu SSDcal a při standardní velikosti pole
(obvykle 100 x 100 mm²), což dává nominální výkon lineárního urychlovače v Gy/MU:

NLOut D 100 100mm2 0  dcal SSDcal,,( , ) ⁄= MU

Příslušná data se musí zadat do aplikace Beam Profile Editor/Physics Administration (viz
příslušná kapitola ve vaší uživatelské příručce k programu pro plánování léčby společnosti
Brainlab).
V různých léčebných zařízeních se mohou používat různé body pro kalibraci výkonu lineárního
urychlovače, například:

NLOut 1 Gy 100⁄ at dcal 50mm, SSDcal 1000 mm===

Bez ohledu na konfiguraci použitou pro určení nominálního výkonu lineárního urychlovače je
důležité, aby měření celkových koeficientů rozptylu St bylo provedeno také vzhledem k této
kalibrační poloze:

KRUHOVÝ KUŽEL: ALGORITMUS

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 247



St c( )
D c 0 dmax SSDBL, , ,( )

D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, , ,( )
-----------------------------------------------------------------------------------=

kde dcal je kalibrační hloubka fantomu, kde se kalibrace provádí při konstantní vzdálenosti zdroje
od povrchu SSDcal, a SSDBL je SSD, kde se měření St plánovacího softwaru Brainlab provádí.
D(c, 0, dmax, SSDBL) pro každý kolimátor se vždy měří v izocentru:
dmax a SSDBL = SID - dmax.

Geometrie pro algoritmus kruhového kuželu pro výpočet dávky

Obrázek 34 

Výpočet dávky pro kruhová pole

Dávka D v libovolném bodě P fixního rentgenového paprsku se vypočte pomocí následující
rovnice:

TPR d c,( ) OAR c r',( ) St c( ) SID
R

---------- 
  2

D c d r R,,,( ) = MU NLOut. . . . .

kde:

c Průměr kolimátoru v izocentru, měřený kolmo na centrální osu svazku (mm).

d Hloubka bodu v tkáni (mm).

r Radiální vzdálenost daného bodu od centrální osy (mm).

R Vzdálenost bodu od zdroje (mm).

MU Monitorové jednotky fixního svazku.

NLOut
Absolutní výkon lineárního urychlovače na 100 Gy naměřený ve vodním fanto-
mu pro otevřené pole (velikost kalibračního pole) za referenčních podmínek
dcal a vzdálenosti zdroje od povrchu SSDcal.

SID Vzdálenost zdroje a izocentra (obvykle 1 000 mm).

TPR(d, c) Poměr TPR pro kolimátor o průměru c v hloubce tkáně d.

OAR(c, r´)

Mimoosý poměr pro průměr kolimátoru c v radiální vzdálenosti r´ od centrální
osy na úrovni izocentra, kde:

r' r SID R⁄⋅=

St(c) Celkový koeficient rozptylu (často označovaný jako faktor relativního výkonu)
pro kolimátor o průměru c.

Hlavní komponenty tohoto algoritmu jsou podrobněji vysvětleny v předcházejících oddílech.
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Simulace oblouku

Ve stereotaktické radiochirurgii se používají cirkulárně kolimované svazky pohybující se po
oblouku. Pro výpočet dávky dodané prostřednictvím tohoto oblouku se provádí simulace
konečného počtu fixních svazků. Tyto jsou umístěny v úhlu 2, 5 nebo 10° v závislosti na volbě
uživatele a verzi softwaru.
Dávka v určitém bodě P je tedy součtem příspěvku každého fixního pole simulujícího oblouk. Pro
oblouk rozdělený na N fixních svazků se dávka v daném bodě vypočítá jako:

DP c( ) DP i, c di ri Ri, , ,( )

i 1=

N

=

kde:

DP i, c di ri Ri, , ,( )
MUi

N
----------- NLOut TPR di c,( ) OAR c ri,( ) St c( ) SID

Ri
---------- 

  2
= . . . . .

Hodnoty di, ri, Ri se vypočítávají v rovině definované centrální osou svazku, bodem P, izocentrem
a zdrojem rentgenového záření při dodání i-tého fixního svazku v oblouku.

Rovnoměrné rozdělení monitorových jednotek

MUi je počet monitorových jednotek pro svazek i. Pro získání rovnoměrného počtu monitorových
jednotek na stupeň rozdělení pro první svazek (i = 1) a poslední svazek (i = N) použijí polovinu
monitorových jednotek ostatních svazků. Pokud je celkové množství monitorových jednotek MUtot,
vzorec pro výpočet MUi pro N > 1 je:

MUi

MUtot
2 N 1–( )
--------------------- for i 1 i∨ N= =

MUtot
N 1–
--------------- otherwise









=

Hodnota di může představovat buď aktuální hloubku izocentra za předpokladu, že tkáň má
stejnou hustotu jako voda, nebo ekvivalentní hloubku, uvažujeme-li nehomogenity hustoty tkáně.
Body na povrchu pokožky pacienta, kde je zahájen výpočet dávky pro každý segment oblouku, je
možné vidět vždy, když je zvolena rekonstrukce roviny oblouku.

Simulace oblouku v softwaru

Bílé body v rekonstrukci roviny oblouku na obrázku níže označují vstupní body pro každý segment
oblouku.

Obrázek 35 
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Jestliže rovina oblouku protíná některou externí strukturu jinou než tkáň pacienta (v tomto případě
držák masky), se dávka počítá z průsečíku s touto strukturou.
Aniž by byla zvolena korekce na délku dráhy, předpokládá se, že všechny vespod ležící tkáně,
kost a vzduch odpovídají vodě. Je zřejmé, že výpočet korekce ekvivalentní délky dráhy v těchto
situacích je přesnější, protože korekce se provádí pro hustotu podkladového vzduchu, jakož i pro
vyšší hustotu kostních struktur.

Zakřivení pokožky

Při výpočtu dávky v radiochirurgii se neuvažuje změna zakřivení povrchu kůže přes plochu pole
každého segmentu oblouku fixního svazku. Všechny chyby v souvislosti s tímto problémem jsou
velmi malé, protože velikost pole použitá pro radiochirurgické aplikace je také malá (průměr < 50
mm v izocentru). Body dopadu každého segmentu fixního svazku na povrch kůže jsou pro celý
oblouk přesně vypočítány.

Algoritmus kruhového kuželu pro výpočet dávky
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9.2 Omezení algoritmu kruhového kuželu

Extrapolace mimo rozsah naměřených hodnot

Algoritmus kruhového kuželu využívá pro výpočet dávky tabulkových naměřených hodnot. I když
se použití těchto algoritmů mimo rozsah naměřených hodnot nedoporučuje, algoritmus používá
extrapolace popsané v následující tabulce. Je nutné si uvědomit, že extrapolované hodnoty
nepředstavují skutečné hodnoty se stejnou přesností jako algoritmus dávky.

Pokud se používá algoritmus dávky s parametry, které nespadají mezi naměřené a
tabulkové hodnoty, přesnost vypočtené dávky nelze zaručit. Je třeba zajistit, aby v
měřených datech svazku byly obsaženy všechny potřebné parametry pro ozáření pacienta,
zvláště pak velikost pole, hloubka a mimoosá vzdálenost.

Naměřené hodnoty

Hloubková dávka

Hloubka < Minimální hloubka Konstantní extrapolace PDD/TPR (min. hloubka)

Hloubka > Maximální hloubka
Body exponenciální extrapolace s cílem zjistit exponenciální
funkci: maximální hloubka, střední hloubka (hloubka přibližně ve
středu mezi hloubkou maximální dávky a maximální hloubkou)

OAR

Poloměr < Minimální poloměr Konstantní extrapolace OAR (min. poloměr)

Poloměr > Maximální polo-
měr Konstantní extrapolace OAR (max. poloměr)
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9.2.1 Další omezení

Omezení algoritmu kruhového kuželu

Při použití algoritmu kruhového kuželu pro výpočty dávek v blízkosti nehomogenních
oblastí, např. plicní nebo kostní tkáň, nebo poblíž okrajů tkání (v rámci několika centimetrů)
se vypočítaná dávka může od skutečné dodané dávky lišit až o více než 10 %.

Použije-li se algoritmus kruhového kuželu pro výpočet dávky pro jiné hloubky, než je
hloubka, při níž byly změřeny mimoosé poměry, je možné, že výsledky nebudou přesné.
Vypočítaná šířka polostínu se může lišit od polostínu ve skutečné dodané dávce.

Obecná omezení výpočtu dávky pro malá ozařovací pole jsou shrnuta v části Str. 318. V
případě zanedbání těchto omezení se vypočítaná dávka může od skutečné dodané dávky
lišit o více než 10 %.

Omezení algoritmu kruhového kuželu
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10 KRUHOVÝ KUŽEL:
MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH DAT
SVAZKU

10.1 Jak začít

Cíl této kapitoly

Tato kapitola popisuje metody měření doporučené pro akvizici dat svazku nutných pro výpočet
dávky pomocí algoritmu kruhového kuželu za použití metody šablony Excel.
POZNÁMKA: doporučené metody měření pro akvizici dat svazku určené pro použití s metodou
Raw Data jsou uvedeny na Str. 279.
 

Uvedení lineárního urychlovače do provozu

Před uvedením vašeho lineárního urychlovače do provozu je nutné se důkladně obeznámit s
národními i mezinárodními doporučeními týkajícími uvedení lineárního urychlovače do provozu,
např. se zprávou AAPM TG-106 Report:
Tato zpráva obsahuje pokyny a doporučení týkající se správného výběru fantomů a detektorů,
nastavení fantomu pro akvizici dat zahrnující data snímkování a ostatní data, postupů pro získání
specifických parametrů svazků fotonů a elektronů, metod pro snížení chyb měření (< 1 %),
zpracování dat svazku a konvoluce velikosti detektoru pro vytvoření přesných profilů. Zpráva
TG-106 také krátce diskutuje nový vývoj v oblasti simulačních technik Monte Carlo při aplikaci
svazku fotonů a elektronů v praxi. Postupy popsané v této zprávě by měly sloužit kvalifikovanému
lékařskému fyzikovi jako pomůcka při měření kompletního souboru dat svazku, při ověřování
podsouboru dat před prvním použitím či při pravidelných měřeních v rámci jištění jakosti (Das et
al. 2008).

Definice a zkratky

Termín Vysvětlení

OAR

Mimoosý poměr:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=
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Termín Vysvětlení

TPR

Poměr TPR: (SSD se mění s hodnotou d).

TPR d c,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( )=

POZNÁMKA: pro výpočet TPR na základě PDD lze použít následující
převodní vzorec:
 

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

POZNÁMKA: tento vzorec je aproximací. Předpokládá, že rozptyl fantomu
nezávisí na vzdálenosti SSD.
 

TMR Poměr TPR je roven poměru TMR, pokud je normalizovaná hloubka rovna
hloubce maxima (dnorm = dmax).

PDD

Procentuální hloubková dávka:

PDD c d SSD, ,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( ) 100⋅⁄=

(ve srovnání s TPR má vzdálenost SSD fixní hodnotu).

St

Celkový koeficient rozptylu, také označovaný jako faktor relativního výkonu:

St c( ) D c r 0= dnorm, ,( ) D 100 100mm2× r 0= dcal, ,( )=

D(c, r, d) Dávka naměřená pro kolimátor c v hloubce d a ve vzdálenosti r od osy (SSD
se mění, bližší podrobnosti jsou v popisu OAR, PDD/TPR a měření rozptylu).

D(100 x 100 mm²,
r = 0, dcal)

Dávka naměřená pro čtvercové pole 100 x 100 mm² v hloubce dcal
(SSD = SID = 1 000 mm) se také nazývá nominální výkon lineárního urychlo-
vače (NLOut).

SSD Vzdálenost zdroje od povrchu.

c Průměr kónického kolimátoru připojeného k lineárnímu urychlovači.

r Vzdálenost od osy ve směru kolmém na centrální osu svazku.

d Hloubka ve vodě nebo v materiálu o hustotě blízké hustotě vody.

dnorm Normalizovaná hloubka, obvykle průměrná hloubka maximální dávky.

dcal
Kalibrační hloubka používaná pro měření nominálního výkonu lineárního ury-
chlovače; lze použít stejnou hodnotu jako dnorm.

Přesnost měření

Měření popsaná v této uživatelské příručce jsou dostačující pro dosažení specifikované přesnosti
pro algoritmy společnosti Brainlab pro výpočet dávky. Chcete-li zvýšit přesnost výpočtu dávky,
měření proveďte velmi pečlivě, opakujte je, vyberte nejlepší výsledky (např. nejnižší šum) a
zprůměrujte je. Inkrement velikosti pole, hloubky nebo radiálního směru menší než doporučená
hodnota není zakázán, ale přesnost dávky se tím výrazně nezvýší.

Přesnost všech algoritmů společnosti Brainlab pro výpočet dávky závisí přímo na
přesnosti a rozsahu naměřených dat svazku. Je třeba zajistit, aby měření dat svazku
pokrývalo rozsah velikostí pole a hloubky, které budou následně použity při plánování
léčby. To se týká zvláště měření koeficientů rozptylu, radiálních profilů a hloubkové dávky.

Pro získání přesných výsledků je nutné věnovat mimořádnou pozornost nastavení
lineárního urychlovače a vodní nádrže s pohonem. Centrální osa svazku musí být přesně
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vertikální, tj. kolmá na vodní hladinu. Směr detektoru pohybu musí být v každém případě
přesně zarovnán s vodní hladinou i s centrální osou svazku.

Korekce dat

Korekce dat je povolena v omezené míře za účelem odstranění malých chyb během akvizice dat
při měření. K těmto korekcím je však nutné přistupovat s opatrností. Je vždy lepší změřit data
takovým způsobem, aby nebylo nutné provádět žádnou další korekci dat.

Ověření profilu svazku

Nemocniční fyzik odpovídá za provedení řádného ověření každého nově vytvořeného nebo
modifikovaného profilu svazku (profil přístroje). Toto ověření musí zahrnovat koncové testování
každé modality léčby a podmínek léčby, které se budou klinicky používat. Vždy se musíte
obeznámit s příslušnými národními nebo mezinárodními doporučeními týkajícími se jištění jakosti
(např. IAEA TRS-430).

Odpovědnost

Jsou-li naměřená data odeslána do společnosti Brainlab, společnost Brainlab nemá
možnost ověřit správnost:
• jakýchkoli dat přijatých od uživatele;
• jakýchkoli dat vrácených uživateli.

Jakákoli zpětná vazba nebo doporučení poskytnuté společností Brainlab na základě
přijatých dat závisí na správnosti samotných dat. Pokud byla přijatá data zpracována
společností Brainlab a vrácena uživateli, nikterak tím není zaručeno, že vrácená data jsou
správná. Uživatel je plně zodpovědný za ověření správnosti dat vrácených společností
Brainlab a je také plně zodpovědný za ověření správnosti všech připomínek nebo
doporučení poskytnutých společností Brainlab. Uživatel musí potvrdit bezpečnost a
účinnost dat vrácených společností Brainlab před provedením jakékoli léčby u pacienta.
Skutečnost, že společnost Brainlab mohla určitá data zpracovat, nemá vliv na celkovou
odpovědnost uživatele za správnost konečného profilu svazku.
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10.1.1 Doporučené zařízení

Základní informace

Pro provedení doporučených měření je nutné mít k dispozici následující zařízení.

Zařízení

Komponenta Vysvětlení

Vodní nádrž s po-
honem

Nádrž by v hloubce měření měla přesahovat všechny čtyři strany měřené
velikosti pole minimálně o 50 mm. Také by měla přesahovat maximální
hloubku měření minimálně o 50 mm. Pro kalibrační pole o velikosti 100 x 100
mm² je nutná hloubka do 250 mm, fantom s plochou základny přes 250 x
250 mm² a hloubka vody minimálně 300 mm.

Kalibrovaná ko-
mora

Je požadována kalibrovaná válcová ionizační komora s objemem dutiny nej-
méně 0,125 cm3 ale nejvíce 0,6 cm3. Účinný bod měření je třeba stanovit na
základě platných mezinárodních dozimetrických norem (např. IAEA
TRS-398) a příslušných doporučení od poskytovatele detektoru.

Ionizační komora

Válcová ionizační komora s objemem dutiny 0,125 cm³ nebo méně. Účinný
bod měření je třeba stanovit na základě platných mezinárodních dozimetric-
kých norem (např. IAEA TRS-398) a příslušných doporučení od poskytovate-
le detektoru.

Detektor s vyso-
kým rozlišením

Je nutný velmi malý detektor pro měření profilu s vysokým rozlišením a pro
dozimetrii malých polí. Společnost Brainlab doporučuje používat nestíněnou
stereotaktickou diodu.

Mějte na paměti, že citlivost detektoru může záviset na jeho orientaci. Dodržujte
specifikace a doporučení od výrobce vašeho dozimetrického zařízení.

Kvůli vysokému gradientu svazků bez vyrovnávacího filtru (nerovné) se pro měření dávek
nedoporučuje používat ionizační komory o objemu větším než 0,125 cm3 (např. Farmerovy
komory o objemu 0,6 cm3).
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10.1.2 Obecné požadavky na měření

Základní informace

Následující část popisuje měření nutná pro získání vstupních hodnot pro výpočet dávky pomocí
algoritmu kruhového kuželu v radiochirurgii s kruhovými stereotaktickými kolimátory.

Minimální požadavky týkající se měření

• Nominální výkon lineárního urychlovače (NLOut) pro pole 100 x 100 mm2

• Pro každý kruhový kolimátor:
- Tabulka mimoosých poměrů (OAR)
- Tabulka parametrů TPR
- Rozptyl St

Měření OAR, TPR a rozptylu St pro všechny kruhové stereotaktické kolimátory se MUSÍ
provádět se stejným nastavením velikosti pole primárních čelistí (podrobnosti jsou
uvedeny na Str. 258).

Ujistěte se, že MLC je ve stejném stavu, když je připojen kužel.

Vstup dat

Nemocniční fyzik zodpovídá za zadání těchto dat do aplikace Beam Profile Editor / Physics
Administration.
Další informace o použití aplikace Beam Profile Editor / Physics Administration jsou uvedeny v
příslušné uživatelské příručce k programu pro plánování léčby společnosti Brainlab.
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10.1.3 Nastavení primárních čelistí pro použití s kruhovými kužely

Základní informace

Je důležité ověřit kontrolou, že oblast uvnitř stíněné centrální části kónického kolimátoru je zcela
pokryta čelistmi. Typy a rozsah štěrbin kónického kolimátoru se u každého zákazníka výrazně liší.
Aby se u kónických kolimátorů Brainlab zamezilo záření mimo kónický kolimátor nebo úniku
záření na okraji pole kvůli možným nepřesnostem nastavení (mechanické zarovnání kolimátoru,
umístění čelistí a jiné odchylky), společnost Brainlab doporučuje používat nastavení čelistí
uvedené v tabulkách na Str. 258. Jsou-li tato nastavení řádně zavedena, umožní to udržet
velikost pole vytvořeného při použití čelistí těsně kolem největšího kónického kolimátoru.

Ověření stínění

Bez ohledu na použitou velikost pole vytvarovanou podle čelistí společnost Brainlab doporučuje
používat vhodný filmový test pro ověření a zdokumentování úplného stínění mimo zamýšlený
centrální svazek prostřednictvím kónického kolimátoru.
Mějte na paměti, že pole vytvarované podle čelistí musí být vycentrováno k centrální ose svazku a
pro všechny kónické kolimátory se musí použít stejná poloha čelistí. Pokud po počáteční akvizici
dat svazku budete chtít upravit polohu čelistí, musíte zjistit, do jaké míry tato úprava polohy čelistí
bude vyžadovat opětovné změření určitých profilů svazku.

Aby se zamezilo neúmyslnému úniku záření při použití kónických kolimátorů Brainlab,
musí být velikost čelistí menší nebo rovna 40 x 40 mm2 pro lineární urychlovače Novalis (s
výjimkou Novalis Tx) a menší nebo rovna 56 x 56 mm2 pro všechny ostatní lineární
urychlovače (včetně Novalis Tx). V případě kónických kolimátorů, které nejsou od
společnosti Brainlab, si projděte dokumentaci od výrobce příslušného kónického
kolimátoru.

Zajistěte, aby čelisti nepřekrývaly otvor kruhového kolimátoru. Společnost Brainlab
doporučuje, aby velikost čelistí byla větší než nebo rovna průměru největšího kónického
kolimátoru plus 5 mm, ale aby zároveň byla v doporučeném rozmezí pro maximální velikost
pole.

Průměry kolimátoru a velikosti čelistí

Kónické kolimátory Brainlab používané s lineárními
urychlovači Novalis Classic

Kónické kolimátory Brainlab používané se všemi
ostatními lineárními urychlovači (např. Novalis Tx, No-
valis TrueBeam STx)

Průměr největšího kónic-
kého kolimátoru, který
se používá na daném
pracovišti [mm]

Doporučená velikost pole vy-
tvořeného čelistmi pro všechny
kónické kolimátory [mm²]

Průměr největšího kónic-
kého kolimátoru, který
se používá na daném
pracovišti [mm]

Doporučená velikost pole vy-
tvořeného čelistmi pro všechny
kónické kolimátory [mm²]

7,5 14 x 14 7,5 14 x 14

8 14 x 14 8 14 x 14

10 16 x 16 10 16 x 16

12,5 18 x 18 12,5 18 x 18

15 20 x 20 14 20 x 20

17,5 24 x 24 15 20 x 20

20 26 x 26 16 22 x 22

22,5 28 x 28 17,5 24 x 24

25 30 x 30 18 24 x 24

27,5 34 x 34 20 26 x 26

Jak začít
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Kónické kolimátory Brainlab používané s lineárními
urychlovači Novalis Classic

Kónické kolimátory Brainlab používané se všemi
ostatními lineárními urychlovači (např. Novalis Tx, No-
valis TrueBeam STx)

30 36 x 36 22 28 x 28

32,5 38 x 38 22,5 28 x 28

35 40 x 40 24 30 x 30

37,5 40 x 40 25 30 x 30

26 32 x 32

27,5 34 x 34

28 34 x 34

30 36 x 36

32 38 x 38

32,5 38 x 38

35 40 x 40

36 42 x 42

37,5 44 x 44

40 46 x 46

42,5 48 x 48

45 50 x 50

50 56 x 56
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10.2 Absolutní kalibrace lineárního urychlovače

Měření nominálního výkonu lineárního urychlovače

Algoritmy pro výpočet dávky vyžadují coby vstupní informaci převodní vztah mezi monitorovými
jednotkami a absorbovanou dávkou ve vodě za referenčních podmínek pro určitou kvalitu svazku
(viz Str. 321).
Tento vztah je definován jako nominální výkon lineárního urychlovače
NLOut = D(ccal, dcal, SSDcal) / MU
a je uveden v jednotkách Gy/100 MU s:
• velikostí kalibračního pole ccal
• kalibrační hloubkou dcal
• použitou vzdáleností zdroj-povrch pro kalibraci SSDcal

Vodní fantom a konfigurace komory

Obrázek 36 
• Chcete-li měřit nominální výstup systému Linac, musíte použít odpovídající kalibrovanou

komoru (viz str. 47).
• Vodní fantom nastavte tak, aby se vodní hladina nacházela na úrovni izocentra (SSD = SID) a

referenční bod aktivního objemu komory byl nastaven v izocentru (konfigurační poloha,
hloubka = 0 mm).

• Pro účely měření je komora posunuta svisle dolů do hloubky 100 mm.

Pracovní postup

Společnost Brainlab doporučuje dodržovat ověřené postupy (např. IAEA TRS-398 nebo AAPM
TG-51). Eventuálně lze použít níže popsaný postup.

Kroky

1. Nastavte vodního fantoma s izocentrem na úrovni hladiny vody (SSD = SID = 1 000 mm).

2. Střed objemu aktivní komory nastavte do izocentra (úroveň vodní hladiny) a označte to
jako nulovou hloubku (viz Obrázek 36).

Absolutní kalibrace lineárního urychlovače
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Kroky

3. Komoru posuňte do kalibrační hloubky dcal (např. dcal = 100 mm).

4. Nastavte mezeru čelistí a MLC apertury na 100 x 100 mm2.

5.
• Aplikujte dávku 100 MU a zjistěte hodnotu na dozimetru v Gy (použijte všechny

potřebné převody a korekce, např. typ komory, vlastnosti svazku, teplotu, tlak, atd.).
• Výsledek musí být v jednotkách Gy/100 MU.

6. Pro zvýšení přesnosti doporučujeme opakovat všechna měření třikrát a použít průměrnou
hodnotu.

Vložení výsledků měření

Software Požadované údaje v Beam Profile Editor / Physics Administration

BrainSCAN s aplika-
cí Beam Profile Edi-
tor do verze 5.x

V záložce Clarkson na straně General Settings:
• Změřený nominální výkon lineárního urychlovače v poli Nominal Li-

nac Output

iPlan RT Dose s apli-
kací Beam Profile
Editor 7.x / Physics
Administration

V záložce Circular Cone na straně Circular Cone Settings zadejte:
• Změřený nominální výkon lineárního urychlovače v poli Nominal Li-

nac Output

iPlan RT Dose 4.5
(nebo vyšší) s aplika-
cí Physics Adminis-
tration

V záložce Circular Cone dialogového okna Properties vložte následují-
cí data:
• Naměřený nominální výkon lineárního urychlovače v poli Nominal Li-

nac Output. Důležité: SSD a hloubka měření nominálního výkonu li-
neárního urychlovače nejsou zadány v záložce Circular Cone. Nasta-
vení nominálního výkonu lineárního urychlovače je zahrnuto v hodnotě
celkového rozptylu, viz Str. 262.

Zajištění přesnosti

Je také možné použít jiná nastavení než SSD = 1 000 mm a kalibrační hloubka dcal = 100 mm
Nicméně měření pro NLOut a rozptylovou referenční dávku se

D 100 100mm2 r 0= dcal, ,( )

musí změřit při stejné hodnotě SSD a při stejné hloubce (viz Str. 262).

Chcete-li získat přesné měření dávky absorbované vodou, musíte aplikovat řadu oprav
odečtení dozimetrických hodnot, např. ohledně kvality paprsku (energie lineárního
urychlovače), tlaku, teploty a polarity. Je nutné se obeznámit s dokumentací, která je
součástí vašeho dozimetrického zařízení, a s národními normami platnými ve vaší zemi.

KRUHOVÝ KUŽEL: MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH DAT SVAZKU

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 261



10.3 Koeficienty rozptylu (Faktory výkonu)

Základní informace

Rozptyl, vyjádřený koeficientem rozptylu, způsobuje zeslabení svazků, k němuž dochází
následkem kolimačního účinku kolimátoru ve srovnání s ozařováním při otevřeném poli.

Konfigurace pro měření rozptylu (faktor relativního výkonu)

• Pro získání přesných dat u malých polí používejte detektor s vysokým rozlišením, jehož
specifikace je uvedena na Str. 256.

• Při změně detektoru nebo jeho orientace je nutné znovu zkalibrovat souřadnice X/Y/Z vodního
fantomu.

• Definujte normalizovanou hloubku dnorm. Normalizovaná hloubka se obvykle zvolí tak, aby byla
průměrnou hloubkou špičkové dávky (dnorm = 15 mm pro rentgenový svazek 6 MV). Bližší
podrobnosti jsou uvedeny v Str. 265.

NLOUT

e.g.
SSDcal = 1000
dcal = 100

calibrated
chamber
and
ionization
chamber

1

mlc

Scatter Reference

D(30x30,
SSDcal, dcal)

e.g.
SSDcal = 1000
dcal= 100

mlc

2

ionization
chamber

Same detector

Scatter Reference

D(30x30,
SSDcal, dcal)

e.g.
SSDcal = 1000
dcal= 100

mlc

3

high resol.
detector

Scatter

D(cone,
SSDnorm, dnorm)

ISOCENTRIC
e.g.
SSDnorm = 985
dnorm = 15

cone

high resol.
detector

4Same detectorIdentical setup

NLOUT
(e.g. 0.675 Gy / 100 MU)

D(100x100,
SSDcal, dcal)

Obrázek 37 
Vzhledem k tomu, že se měření rozptylu pomocí algoritmu kruhového kuželu provádějí s jinou
konfigurací a jiným detektorem než měření nominálního výkonu lineárního urychlovače (viz str.
260), obě měření ① a ④ se musí propojit pomocí referenčního měření ② a ③. Společnost
Brainlab doporučuje metodu řetězového zapojení použitím střední velikosti pole (např. 30 x 30
mm²) pro přechod mezi detektorem s vysokým rozlišením pro malá pole a kalibrovanou ionizační
komorou. Jestliže je kalibrovaná komora příliš velká pro pole velikosti 30 x 30 mm², v řetězci musí
být zahrnuta další (střední) ionizační komora, viz Ⓐ níže.

Č. Komponenta

①
Konfigurace měření nominálního výkonu lineárního urychlovače (viz str. 260):
• Obvykle neizocentrické nastavení
• Kalibrovaná ionizační komora

Ⓐ

Volitelné: referenční měření ionizační komory:
• Stejná konfigurace fantomu jako ①
• Stejná velikost pole jako ①
• Ionizační komora střední velikosti

Koeficienty rozptylu (Faktory výkonu)
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Č. Komponenta

②

Konfigurace referenčního měření rozptylu:
• Stejná konfigurace fantomu jako ①
• Různé velikosti pole pro MLC/čelist, např. 30 x 30 mm²
• Stejný detektor jako v ①

③
Konfigurace referenčního měření rozptylu:
• Stejná konfigurace jako ②
• Stejný detektor jako v případě měření rozptylu pomocí algoritmu kruhového kuželu ④

④
Měření rozptylu pro algoritmus kruhového kuželu:
• Izocentrické nastavení s hloubkou = dnorm
• Použijte detektor s vysokým rozlišením dle specifikace na Str. 256

Pracovní postup

Kroky

1.
Detektor umístěte do izocentra v hloubce dnorm (SSD = 1 000 mm - dnorm). Viz ④ na Ob-
rázek 37.

2. Dodejte dávku 100 MU.

3.
Pro každý kolimátor proveďte tři měření a vypočítejte průměrnou hodnotu kvůli zohledně-
ní nepřesného dodání/měření dávky. Čelisti nechejte ve stejné poloze jako při měření
PDD/TPR a OAR.

4.

Pomocí detektoru s vysokým rozlišením změřte dávku pro konfiguraci referenčního roz-
ptylu. Viz ③ výše.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Hloubka = dcal
• Velikost pole = 30 x 30 mm

5.

Pomocí ionizační komory změřte dávku pro konfiguraci referenčního rozptylu. Viz ② vý-
še.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Hloubka = dcal
• Velikost pole = 30 x 30 mm

6.

Pomocí ionizační komory změřte dávku v konfiguraci nominálního výkonu lineárního ury-
chlovače podle popisu na str. 260. Viz ① výše.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Hloubka = dcal
• Velikost pole = 100 x 100 mm

7. Pro zvýšení přesnosti doporučujeme opakovat všechna měření třikrát a použít průměrnou
hodnotu.

Vložení výsledků měření

V aplikaci Beam Profile Editor / Physics Administration, vyberte možnost Scatter v záložce
Input Values a zadejte příslušné hodnoty.

Zajištění přesnosti

Žádné měření nesmí překročit specifikace velikosti pole stanovené výrobcem detektoru.
Koeficient celkového rozptylu St(c) pro kolimátor c je definován jako:
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St (c) =
DHRD(c, dnorm )

D (30 × 30 mm 2 , dcal )
×

DIC(30 × 30 mm 2 , dcal )
DIC(100 × 100 mm 2 , dcal )HRD

kde DHRD a DIC jsou hodnoty odečtu dávky detektorem s vysokým rozlišením a ionizační komorou
v tomto pořadí.
POZNÁMKA: důležité: St(c) se musí změřit pro každý kolimátor zvlášť při stejné poloze čelistí.
 

Nepoužívejte ionizační komoru přímo pro konfiguraci měření kruhového kuželu. Je příliš
velký pro přesnou dozimetrii malých polí.

Koeficienty rozptylu (Faktory výkonu)
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10.4 Profil hloubkové dávky

Základní informace

Hloubkovou dávku lze měřit pomocí jedné z následujících možností:

Možnost Vysvětlení

PDD (procentuální
hloubková dávka)

Vodní fantom je fixní. Hodnoty PDD se měří zarovnáním detektoru verti-
kálně podél osy svazku.

TPR (tissue phantom
ratio (poměr dávky
tkáně a fantomu))

Detektor je umístěn do izocentra. Hodnoty TPR se měří při různých
úrovních vody (vodní hladiny).

Normalizovaná hloubka

Hloubkové dávky vykazují maximální dávku při určité hloubce, která mimo jiné závisí i na velikosti
kolimátoru. Algoritmus používaný pro výpočet dávky však vyžaduje, aby všechna data byla
normalizována na stejnou hloubku. V této kapitole se tato hloubka označuje jako dnorm.
Normalizovaná hloubka se obvykle zvolí tak, aby byla průměrnou hloubkou maximální dávky
(dnorm = 15 mm pro rentgenový svazek 6 MV). Budete-li postupovat podle tohoto návodu k
normalizaci, může se stát, že některé grafy překročí jednotnost.
POZNÁMKA: hodnoty TPR/PDD lze libovolně normalizovat, což řídí algoritmus pro výpočet dávky.
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10.4.1 Měření PDD

Konfigurace pro měření procentuální hloubkové dávky

• Pro získání vysokého prostorového rozlišení použijte příslušný detektor s vysokým rozlišením
(viz str. 256) a s malým aktivním objemem.

• Při změně detektoru nebo jeho orientace je nutné znovu zkalibrovat souřadnice X/Y/Z vodního
fantomu.

Obrázek 38 

Pracovní postup

Kroky

1.

Vodní hladinu nastavte na zvolenou hodnotu SSD. Doporučujeme použít
SSD = 1 000 mm - dnorm (stejné SSD jako pro měření rozptylu kuželu).
POZNÁMKA: je také možné použít SSD = 1 000 mm.
 

2. Pomocí softwaru vodního fantomu změřte hloubku od hodnoty 0 po požadovanou hloub-
ku (minimálně 250 mm); viz Obrázek 38.

3.
• V lineárním urychlovači aktivujte režim kontinuálního ozařování.
• Detektor musí během pohybu pokračovat v měření.

4.

• Pokud systém měření nepodporuje kontinuální detekci dat, pro rekonstrukci profilu PDD
(pro svazek 6 MV) se doporučuje použít následující hloubky: 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18,
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• S použitím softwaru vodního fantomu změřte hloubku od hodnoty 0 po požadovanou
hloubku.

• Použijte velikost kroku 1 mm pro hloubku 0-50 mm. Pro větší hloubky můžete použití
velikost kroku 1 mm nebo 5 mm.

• Pro svazky fotonů s vyšší energií je nutné upravit hloubky v souladu s očekávanými
změnami křivky hloubkové dávky.

Profil hloubkové dávky
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Vložení výsledků měření

Software Požadované kroky

BrainSCAN s
aplikací Beam
Profile Editor do
verze 5.x

1. Data PDD se musejí nejprve převést na data TPR. Lze použít následující
aproximaci:

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

Tato aproximace předpokládá, že rozptyl fantomu nezávisí na SSD.

Normalizovaná hloubka dnorm (v milimetrech) v poli Normalization Depth.
Do tabulek TPR lze zadat pouze data TPR.

iPlan RT Dose s
aplikací Beam
Profile Editor
7.x / Physics Ad-
ministration

• Hodnoty PDD lze libovolně normalizovat. Normalizace na běžnou refe-
renční hloubku nebo maximální hloubku může zjednodušit kontroly shody.
Například lze snadněji porovnat rychlost rozpadu.

• Hodnoty PDD pro všechny kolimátory musí mít stejné souřadnice hloubky.
• Převod na TPR se provádí pomocí aplikace iPlan RT Dose za využití hod-

not SSD a dnorm.
• Beam Profile Editor: zadejte hodnotu SSD v záložce Circular Cone na

straně Circular Cone Settings.
• Physics Administration: zadejte hodnotu SSD v záložce Depth Dose na

straně Circular Cone dialogového okna Properties.

Zadejte hodnoty hloubkové dávky jako vstupní hodnoty a v záložce Values are ... uveďte, zda
vaše data vycházejí z metody TPR nebo PDD.

Zajištění přesnosti

• Aby se zamezilo chybám kvůli deformaci vodní hladiny (kapilární účinek), komoru posuňte ze
dna nahoru.

• Čelisti udržujte ve stejné poloze jako v případě měření rozptylu a mimoosého poměru.
• Profily PDD se musí měřit pro každý kolimátor zvlášť při stejné poloze čelistí.

Nepoužívejte ionizační komoru, která je příliš velká pro přesnou dozimetrii malých polí.
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10.4.2 Měření TPR

Konfigurace pro měření parametru TPR

• Pro získání vysokého prostorového rozlišení použijte příslušný detektor s vysokým rozlišením
(viz str. 256) a s malým aktivním objemem.

• Při změně detektoru nebo jeho orientace je nutné znovu zkalibrovat souřadnice X/Y/Z vodního
fantomu.

Obrázek 39 

Pracovní postup

Kroky

1. Umístěte detektor na úroveň izocentra.

2. Vodní hladinu nastavte na stejnou úroveň jako objem aktivního detektoru.

3.
• V lineárním urychlovači aktivujte režim kontinuálního ozařování.
• Detektor musí pokračovat v měření i při naplnění nádrže na úroveň vodní hladiny 250

mm nad izocentrem (viz Obrázek 39).

4.

• Pokud systém měření nepodporuje kontinuální detekci dat, pro rekonstrukci profilu TPR
se doporučuje použít tyto hloubky (pro svazek 6 MV): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25,
30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• Pro svazky fotonů s vyšší energií je nutné upravit hloubky v souladu s očekávanými
změnami křivky hloubkové dávky.

Vložení výsledků měření

Software Požadované údaje v Beam Profile Editor / Physics Administration

BrainSCAN s aplika-
cí Beam Profile Edi-
tor do verze 5.x

• Hodnoty TPR uvedené výše lze použít přímo.
• V záložce Clarkson na straně General Settings zadejte normalizova-

nou hloubku dnorm (v milimetrech) do pole Normalization Depth.

Profil hloubkové dávky
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Software Požadované údaje v Beam Profile Editor / Physics Administration

iPlan RT Dose s apli-
kací Beam Profile
Editor (verze 7.x ne-
bo vyšší) nebo Phy-
sics Administration

• Hodnota SSD není v tomto případě nutná.
• Vzhledem k tomu, že pole nastavení kruhového kuželu nemůže zůstat

prázdné, použijte SSD = 1 000 mm nebo SSD = 1 000 mm - dnorm.

Zadejte hodnoty hloubkové dávky jako vstupní hodnoty a v záložce Values are ... uveďte, zda
vaše data vycházejí z metody TPR nebo PDD.

Zajištění přesnosti

• Čelisti udržujte ve stejné poloze jako v případě měření rozptylu a mimoosého poměru.
• Hodnoty TPR lze libovolně normalizovat. Normalizace na běžnou referenční hloubku nebo

maximální hloubku může zjednodušit kontroly shody. Například lze snadněji porovnat rychlost
rozpadu.

• Hodnoty TPR pro všechny kolimátory musí mít stejné souřadnice hloubky.
• Profily TPR se musí měřit pro každý kolimátor zvlášť při stejné poloze čelistí.

Nepoužívejte ionizační komoru, která je příliš velká pro přesnou dozimetrii malých polí.
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10.5 Měření mimoosého poměru

Konfigurace pro měření OAR

• Pro získání vysokého prostorového rozlišení použijte příslušný detektor s vysokým rozlišením
(viz str. 256) a s malým aktivním objemem.

• Při změně detektoru nebo jeho orientace je nutné znovu zkalibrovat souřadnice X/Y/Z vodního
fantomu.

Obrázek 40 

Pracovní postup

Kroky

1. Nastavte detektor na úroveň izocentra, 75 mm pod vodní hladinou.

2. Čelisti udržujte ve stejné poloze jako při měření rozptylu a PDD/TPR.

3.

• Používáte-li automatický systém pro měření dávky, proveďte kontinuální měření dávky,
abyste získali spojitý a velmi přesný graf OAR.

• Pokud máte k dispozici pouze neautomatizovaný systém, musíte měřit v krocích 0,5
mm v oblasti s prudkým poklesem dávky a v krocích 3-5 mm na plochých částech křiv-
ky dávky, dokud dávka neklesne pod 2 % maximální dávky.

4. Profil je nutné měřit v pozitivním i negativním rozsahu.

Měření mimoosého poměru
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Vložení výsledků měření

Software Požadované kroky

BrainSCAN s aplika-
cí Beam Profile Edi-
tor do verze 5.x

Podle definice mimoosého poměru:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=

• Data normalizujte na dávku naměřenou na centrální ose svazku r = 0.
• Vypočítejte střední hodnotu odpovídajících datových bodů ze záporné i

kladné větve.
• V aplikaci Beam Profile Editor zvolte OAR v záložce Input Values a

zadejte příslušné hodnoty.

iPlan RT Dose s apli-
kací Beam Profile
Editor (verze 7.x ne-
bo vyšší) nebo Phy-
sics Administration

Vypočítejte střední hodnotu odpovídajících datových bodů ze záporné i
kladné větve.
• Mimoosé poměry lze libovolně normalizovat.
• Normalizace na dávku změřenou na centrální ose svazku r = 0 však

může zjednodušit kontroly shody (např. velmi snadno lze zkontrolovat
šířku profilu).

Zajištění přesnosti

• Všechny kolimátory musí mít stejné hodnoty radiálních souřadnic.
• Profily OAR se musí měřit pro každý kolimátor zvlášť při stejné poloze čelistí.

POZNÁMKA: faktor OAR lze eventuálně změřit pomocí dozimetrických filmů uvnitř materiálu o
hustotě, která se rovná hustotě vody, viz Obrázek 40. Pod film je třeba umístit materiál vyznačující
se zpětným rozptylem.
 

Nepoužívejte ionizační komoru, která je příliš velká pro přesnou dozimetrii malých polí.

KRUHOVÝ KUŽEL: MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH DAT SVAZKU

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 271



Měření mimoosého poměru

272 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



11 KRUHOVÝ KUŽEL:
KONTROLNÍ SEZNAM DAT
SVAZKU

11.1 Základní data svazku pro lineární urychlovače

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-638)

POZNÁMKA: algoritmus kruhového kužele je podporován v aplikacích BrainSCAN a iPlan RT od
verze 4.1.
 

Úloha Zařízení Hotovo

Nominální výkon lineárního urychlovače (NLOut)
Metoda založená na šablonách Excel je popsána na str. 260, metoda ne-
zpracovaných dat je na str. 279.

Kalibrovaná komora ☐

Faktor relativního výkonu (rozptyl)
Metoda založená na šablonách Excel je popsána na str. 262, metoda ne-
zpracovaných dat je na str. 280.

Detektor s vysokým rozliše-
ním ☐

Měření PDD/TPR
Metoda založená na šablonách Excel je popsána na str. 265, metoda ne-
zpracovaných dat je na str. 280.

Detektor s vysokým rozliše-
ním ☐

Mimoosý poměr
Metoda založená na šablonách Excel je popsána na str. 270, metoda ne-
zpracovaných dat je na str. 281.

Detektor s vysokým rozliše-
ním ☐

Připravte profil svazku (BrainSCAN):
• Zadejte identifikátor, energii, NLOut, normalizovanou hloubku a velikost

pole čelistí
• Pro každý kónický kolimátor: zadejte rozptyl St a vložte tabulky OAR a

TPR/PDD

Aplikace Beam Profile Edi-
tor 5.x ☐

Připravte profil svazku (iPlan RT Dose 4.x):
• Zadejte identifikátor a energii (General Settings)
• Zadejte NLOut, normalizovanou hloubku a SSD (Circular Cone Settings)
• Připravte tabulky pro rozptyl St, OAR a TPR/PDD (list aplikace Excel) a

vložte je do aplikace Beam Profile Editor

Aplikace Beam Profile Edi-
tor 7.x ☐

KRUHOVÝ KUŽEL: KONTROLNÍ SEZNAM DAT SVAZKU
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Úloha Zařízení Hotovo

Připravte profil svazku (iPlan RT Dose 4.5 nebo vyšší verze):
• Zadejte identifikátor (záložka Machine Selection).
• Vyberte urychlovač a energii (záložka Machine Selection).
• Vložte hloubku měření rozptylu a PDD-SSD a také hodnotu NLOut (zálož-

ka Circular Cone). Vyplňte všechny záložky a dialogové okno Properties
zavřete.

• Připravte tabulky s hodnotami rozptylu St, OAR a TPR/PDD (šablona
Excel) a vložte je do aplikace Physics Administration.

Physics Administration

Základní data svazku pro lineární urychlovače
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12 ZADÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ
DAT SVAZKU V APLIKACI
PHYSICS
ADMINISTRATION

12.1 Nezpracovaná data v aplikaci Physics
Administration

Obecné informace

Režim Raw Data v aplikaci Physics Administration vám umožní vložit naměřená data svazku
před zpracováním. Režim Raw Data už nevyžaduje sběr dat ve formě šablon Excel.
Pomocí aplikace Physics Administration lze nezpracovaná data převést na profily svazku, které
lze poté použít s profily přístroje pro plánování léčby.
Podrobnosti jsou uvedeny v publikaci Uživatelská příručka k programu, Physics
Administration.
Důležité: V tomto okamžiku je tento krok volitelný. Šablony Excel jsou pro zpracování dat svazku
pro některé systémy a energie i nadále, bližší podrobnosti jsou uvedeny na str. 28.
V této kapitole jsou popsány rozdíly oproti pracovnímu postupu založenému na použití šablon
Excel. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím režimu Raw Data přečetli příslušnou
kapitolu Měření základních dat svazku.
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12.1.1 Tužkový svazek

Obecné informace

V této části jsou uvedeny rozdíly mezi režimem Raw Data a režimem využívajícím šablony Excel
pro algoritmus tužkového svazku:
• Profily hloubkové dávky mohou mít vlastní hodnoty souřadnic hloubky pro každou velikost pole.
• Diagonální profily mohou mít vlastní hodnoty souřadnic poloměru pro každou hloubku.
• U některých kolimátorů MLC se změnila velikost pole pro měření diagonálního profilu, viz Str.

277.
• Diagonální profily se musí zpracovat pomocí aplikace Physics Administration. Výsledkem

jsou radiální faktory.
• Transverzální profily mohou mít vlastní hodnoty souřadnic pro každou hloubku.
• Transverzální profily se musí zadávat a zpracovávat pomocí aplikace Physics Administration,

aby bylo možné určit korekci zdrojové funkce a parametry radiologického posunu.

Nominální výkon lineárního urychlovače a transmise pozadí

Návod pro měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 49 a Str. 52.
Data pro nominální výkon lineárního urychlovače se musí zadat do dialogového okna Nominal
Linac Output rozhraní režimu nezpracovaných dat algoritmu tužkového svazku:

Kroky

1.
Pro absolutní kalibraci vašeho lineárního urychlovače zadejte příslušné parametry do polí
Vzdálenost povrchu zdroje, Hloubka měření, Velikost pole normalizace a Nominální vý-
stup Linac.

2. Zadejte hodnoty Leakage for Open Jaws a Leakage for Closed Jaws v části Multileaf
Background.

Koeficienty rozptylu (Faktory výkonu)

Návod pro měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 56. V dialogovém okně Scatter
Data zadejte vzdálenost zdroje od povrchu (SSD) a hloubku měření rozptylu.
Důležité: Tyto hodnoty musí být stejné jako hodnota SSD a hloubka měření při měření
nominálního výkonu lineárního urychlovače. Jinak není možné vytvořit profil svazku.
Dle potřeby upravte hodnoty velikosti kolimátoru MLC a čelistí v části Scatter Table dialogového
okna a zadejte příslušná data rozptylu.
• Šedá pole v tabulkách vzorové matice od str. 69 se musí změřit ve všech případech.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Tato větší pole kolimátoru MLC proto není nutné měřit. Místo toho je dostačující zadat poslední

povinnou měřenou hodnotu, např. v případě nastavení čelistí na 60 x 60 mm² můžete použít
hodnotu měřenou pro MLC pole 60 x 60 mm² (0,8710 na str. 130).

Můžete také vložit celou tabulku hodnot rozptylu najednou pomocí tlačítka Vložit. V tomto případě
se velikosti kolimátoru MLC a čelistí nastaví automaticky. Podrobnosti jsou uvedeny v Klinické
příručce, iPlan RT Dose.

Profil hloubkové dávky

Návod pro měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 54. Profily hloubkové dávky lze
měřit v nastavení pro měření PDD nebo TPR a také pro měření podobná TPR.
Chcete-li vložit naměřené výsledky:

Nezpracovaná data v aplikaci Physics Administration
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Kroky

1.
V dialogovém okně Depth Dose definujte nastavení měření (typ PDD nebo TPR/obdobně
jako pro TPR). Má-li být měření provedeno při nastavení pro měření PDD, v dialogovém
okně musíte také zadat hodnotu SSD a měření PDD.

2. Dle potřeby upravte velikost pole hloubkové dávky pomocí tlačítek Add a Remove v ovlá-
dací části.

3. Do příslušného dialogového okna Depth Dose Profile vložte profily jednotlivých hloubko-
vých dávek. Pro každou velikost pole lze použít různé hodnoty souřadnic.

4.
Také lze vložit tabulku s daty hloubkové dávky pro několik velikostí pole najednou pomocí
funkce Paste Profiles. V tomto případě se velikosti pole nastaví automaticky. Podrobnos-
ti jsou uvedeny v Klinické příručce, iPlan RT Dose.

5. Profily hloubkové dávky lze libovolně normalizovat. Normalizace na běžnou referenční
hloubku nebo maximální hloubku může zjednodušit kontroly shody.

Diagonální radiální profily

Obecný návod týkající se měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 57. Diagonální
profily lze měřit při nastavení obdobném jako pro měření PDD nebo TPR/podobně jako pro TPR.
Důležité: Aby bylo možné získat diagonální profily vhodné pro výpočet radiálních faktorů, pro
měření diagonálního profilu se nesmí odpojit následující (přídavné) kolimátory MLC:
• Brainlab m3
• Siemens ModuLeaf

Lamely kolimátoru MLC musejí být zatažené.
Chcete-li vložit naměřené výsledky:

Kroky

1.
V dialogovém okně Diagonal Profiles definujte nastavení měření (typ PDD nebo TPR/
obdobně jako pro TPR). Při použití nastavení typu PDD musíte v dialogovém okně také
zadat naměřenou hodnotu SSD.

2. Dle potřeby upravte hloubky pomocí tlačítek Add a Remove v ovládací části.

3. Každý diagonální profil vložte do příslušného dialogového okna Diagonal Profile Data.
Pro každou hloubku lze použít různé hodnoty souřadnic.

4.
Také lze vložit tabulku s diagonálním profilem pro několik hloubek najednou pomocí funk-
ce Paste Profiles. V tomto případě se hloubky nastaví automaticky. Podrobnosti jsou
uvedeny v Klinické příručce, iPlan RT Dose.

5. Diagonální profily lze libovolně normalizovat.

Po zadání všech diagonálních profilů (a hodnot hloubkových dávek) lze vypočítat radiální faktory.
Další podrobnosti jsou uvedeny v Klinické příručce, iPlan RT Dose.

Transverzální profily

Návod pro měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 63 a Str. 62.
Chcete-li vložit naměřené výsledky:

Kroky

1.
V dialogovém okně Transversal Profiles definujte nastavení měření (typ PDD nebo TPR/
obdobně jako pro TPR). Při použití nastavení typu PDD musíte v dialogovém okně také
zadat naměřenou hodnotu SSD.

2. Dle potřeby upravte hloubky pomocí tlačítek Add a Remove v ovládací části.

3. Každý transverzální profil vložte do příslušného dialogového okna Transversal Profile Da-
ta. Pro každou hloubku a směr lze použít různé hodnoty souřadnic.
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Kroky

4.
Také lze vložit tabulku s transverzálními profily pro několik hloubek najednou pomocí
funkce Paste Profiles. V tomto případě se hloubky nastaví automaticky. Podrobnosti jsou
uvedeny v Klinické příručce, iPlan RT Dose.

5. Transverzální profily lze libovolně normalizovat.

Po zadání všech transverzálních profilů (a po výpočtu radiálních faktorů) lze vypočítat korekci
zdrojové funkce a parametry posunu radiologické lamely. Další podrobnosti jsou uvedeny v
Klinické příručce, iPlan RT Dose.

Dynamický posun lamely

Návod pro měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 65.
Do dialogového okna Dynamic Leaf Shift zadejte výsledky měření dynamického posunu lamely.
Dynamický posun lamely lze vypočítat v dialogovém okně Dynamic Leaf Shift.

Nezpracovaná data v aplikaci Physics Administration
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12.1.2 Kruhové kužely

Obecné informace

Zde jsou uvedeny rozdíly mezi režimem Raw Data algoritmu kruhového kuželu a šablonami Excel:
• Nastavení nominálního výkonu lineárního urychlovače je definováno nezávisle na nastavení

rozptylu.
• Data rozptylu pouze uvádějí do souvislosti dávku s kruhovým kuželem a dávku referenčního

pole (a nezahrnují žádnou změnu podmínek nastavení).
• Profily hloubkové dávky mohou mít vlastní souřadnice hloubky pro každý kolimátor.
• Profily mimoosých poměrů mohou mít vlastní souřadnice poloměru pro každý kolimátor.

Všechna měření dávky s kužely se musí provádět při stejném nastavení štěrbiny čelistí! Velikost
pole čelistí se musí zadat do dialogového okna Properties v režimu nezpracovaných dat
algoritmu kruhového kuželu.

Nominální výkon lineárního urychlovače

Návod pro měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 260.
Převod na izocentrickou konfiguraci
Pokud byl nominální výkon lineárního urychlovače změřen při jiném nastavení (vzdálenost zdroje
od povrchu (SSD) a hloubka) než v případě měření rozptylu, je nutné změřit další dvě hodnoty
dávky, aby bylo možné dát do souvislosti nastavení nominálního výkonu lineárního urychlovače
(NLOut) a nastavení rozptylu:
• Dávka pro nastavení NLOut za využití SSD a hloubky měření NLOut.
• Dávka pro nastavení, při kterém se provádí měření rozptylu, kdy se hloubka měření nachází v

izocentru (viz Str. 280).
Obě měření se musí kvůli normalizované velikosti pole provést na stejném detektoru. Společnost
Brainlab doporučuje měření třikrát zopakovat a použít průměrnou hodnotu pro zvýšení přesnosti.
Použije-li se kalibrovaná komora jako při měření NLOut, zvýší se tím účinnost měření NLOut v
izocentru. V tomto případě lze přímo zadat NLOut definovaný v izocentru, a tím se vyhnout použití
převodních koeficientů. Zadání hodnoty NLOut při jiném nastavení však může zjednodušit
porovnání absolutní kalibrace lineárního urychlovače, např. s daty tužkového svazku při využití
stejné energie.
Nastavení měření pro převod na izocentrické nastavení:

Obrázek 41 
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Vložení výsledků měření
Data pro nominální výkon lineárního urychlovače se musí zadat do dialogového okna Nominal
Linac Output na rozhraní nezpracovaných dat algoritmu kruhového kuželu. Pro absolutní kalibraci
vašeho lineárního urychlovače zadejte příslušné parametry do polí Vzdálenost povrchu zdroje,
Hloubka měření, Velikost pole normalizace a Nominální výstup Linac.
Je-li to nutné, v dialogovém okně Nominal Linac Output se také musí zadat dávka pro nastavení
NLOut a dávka pro nastavení rozptylu.

Rozptyl

Koeficienty rozptylu nezpracovaných dat algoritmu kruhového kuželu jsou definovány v izocentru
následovně:

St
rawdata c( ) D c r 0=, dmeasurement,( ) D ccal r 0=, dmeasurement,( )=

Pro hloubku měření dmeasurement se doporučuje (průměrná) hloubka špičkové dávky (např. 15 mm
pro rentgenový svazek 6 MV). Všechna měření rozptylu je třeba provést v izocentru, tedy při
SSD = 1 000 mm - dmeasurement.
ccal je normalizovaná velikost pole použitá pro měření nominálního výkonu lineárního urychlovače
(obvykle 100 x 100 mm²) a c charakterizuje kužel.
Důležité: Výše uvedená definice rozptylu se liší od definice (celkového) rozptylu uvedené na Str.
262!
Konfigurace:

Kroky

1.

Pro získání přesných dat u malých polí používejte detektor s vysokým rozlišením, jehož
specifikace je uvedena v části Str. 256.
Společnost Brainlab doporučuje postupovat podle metody řetězového zapojení za využití
přechodné velikosti pole (např. 30 x 30 mm2) pro přechod mezi detektorem s vysokým
rozlišením pro malá pole k ionizační komoře. Žádné měření nesmí překročit specifikace
velikosti pole stanovené výrobcem detektoru.

2. Při změně detektoru nebo jeho orientace je nutné znovu zkalibrovat souřadnice X/Y/Z
vodního fantomu.

3. Definujte naměřenou hloubku (viz výše).

Vložení výsledků měření

Kroky

1. Do dialogového okna Properties dat algoritmu kruhového kuželu zadejte hloubku měření
dat rozptylu.

2. Je-li to nutné, použijte tlačítka Add a Remove na ovládacím panelu pro nastavení do-
stupných průměrů kuželu.

3. V příslušném dialogovém okně s daty Circular Cone zadejte hodnotu rozptylu pro každý
kužel.

Profily hloubkové dávky

Návod pro měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 265. Profily hloubkové dávky lze
měřit v nastavení pro měření PDD nebo TPR a také pro měření podobná TPR.
Chcete-li vložit naměřené výsledky:

Kroky

1.
V dialogovém okně Properties definujte nastavení měření (PDD nebo TPR/obdobně jako
pro TPR). Při použití nastavení typu PDD v dialogovém okně Properties zadejte hodnotu
SSD a měření typu PDD.

Nezpracovaná data v aplikaci Physics Administration
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Kroky

2. Je-li to nutné, použijte tlačítka Add a Remove na ovládacím panelu pro nastavení do-
stupných průměrů kuželu.

3. Do příslušného dialogového okna s daty Circular Cone vložte každý profil hloubkové
dávky. Každý kruhový kužel může mít své vlastní souřadnice.

4.
Profily hloubkové dávky lze libovolně normalizovat. Normalizace na běžnou referenční
hloubku nebo maximální hloubku může zjednodušit kontroly shody. Například lze snadněji
porovnat rychlost rozpadu.

Mimoosý poměr

Návod pro měření a pracovní postup jsou uvedeny v části Str. 270.
Chcete-li vložit naměřené výsledky:

Kroky

1. Vypočítejte střední hodnotu odpovídajících datových bodů ze záporné i kladné větve.

2. Do dialogového okna Properties zadejte hloubku měření OAR.

3. Je-li to nutné, použijte tlačítka Add a Remove na ovládacím panelu pro nastavení do-
stupných průměrů kuželu.

4. Do příslušného dialogového okna s daty Circular Cone vložte každý profil dávky OAR.
Každý kruhový kužel může mít své vlastní souřadnice.

5. Mimoosé poměry lze libovolně normalizovat. Normalizace dávky změřené na centrální
ose svazku r = 0 však může zjednodušit kontroly shody.

ZADÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT SVAZKU V APLIKACI PHYSICS ADMINISTRATION
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13 IMRT
13.1 Účinnost sekvencí lamel v dodání svazků IMRT

Přehled uspořádání lamel

Software pro plánování radioterapeutické léčby od společnosti Brainlab vytváří model pohybu
lamel pro pole IMRT pomocí zabudovaného algoritmu pro uspořádání lamel (Obrázek 42). V
modelech tohoto typu jsou polohy lamel definovány počtem kontrolních bodů jako funkce
kumulativní frakční dávky, která dosud byla podána. V závislosti na systému aplikace léčby je tato
sekvence dodána po kontrolních bodech buď dynamicky, nebo po segmentech s tím, že segmenty
jsou převedeny na řadu statických konformních svazků.

Příklad: Model pohybu lamel v dynamické technice IMRT

Obrázek 42 

Správný pohyb lamel a dodání segmentové dávky

Na výše uvedených obrázcích každý kontrolní bod definuje polohu lamel při určité kumulativní
frakční dávce, jak je naznačeno pod každým modelem lamel.
Pro správné dodání vypočítaného modelu pohybu lamel musí systém (lineární urychlovač a
kolimátor MLC) přesně použít model lamel vypočítaný jako funkce kumulativní frakční dávky a
také přesně vyzářit požadovanou frakční dávku pro každý segment (segmentální dávka).

IMRT
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Odchylky dávky

K odchylkám mezi plánovanou a dodanou dávkou může dojít v případě, že systém není schopen
správně umístit lamely podle předepsané frakční dávky nebo pokud nevyzáří požadovanou
frakční dávku pro daný segment. Níže jsou uvedeny příklady scénářů, které mohou vést k
výrazným odchylkám v dodání dávky pacientovi zvláště, jsou-li kombinována nastavení krajních
parametrů, např. vysoký dávkový příkon nebo nízká dávka na svazek IMRT:
1. Obecná omezení přesnosti umístění lamel kolimátoru MLC.
2. Během provedení dynamické terapie IMRT systém nedosáhne požadovaných poloh pro

určitou dodanou frakční dávku. Jde o typický příklad, kdy je překročena maximální rychlost
lamely kolimátoru MLC a u lamel se používá vysoká hodnota tolerance (viz Str. 286).
Vzhledem k tomu, že požadovaná rychlost lamel pro určitý model závisí na dávkovém příkonu
a počtu MU svazku IMRT nastaveném v lineárním urychlovači, nejpravděpodobnější příčinou
popsaných odchylek jsou vysoké dávkové příkony v kombinaci s nízkým počtem MU na svazek
IMRT (Xia et al. 2002).

3. Kvůli době odezvy řídícího systému lineárního urychlovače a kolimátoru MLC a/nebo kvůli
náhodným nepravidelnostem ve stabilitě záření se dodaná frakční dávka na segment může lišit
od plánované frakční dávky. To platí zvláště v případě malých frakčních dávek na segment
IMRT a může to ovlivnit všechny modality IMRT. Například pokud je dávka připadající na
segment 2 MU a lineární urychlovač dodává tuto dávku s odchylkou ±1 MU, možná chyba
segmentové dávky může být až 50 %. Vyšší dávkový příkon může také vést k odchylkám
hodnoty dávky. Další informace o stabilitě výkonu lineárního urychlovače a jeho vlivu na
dodání svazku IMRT jsou uvedeny v publikacích autorů Grigorov G. et al. (2006), Partridge M.
et al. (1998) a Rajapakshe R. et al. (1998). Zvláštní případ tohoto typu odchylky zahrnuje
volitelné konfigurační světelné pole, které lze přidat do sekvence IMRT, aby bylo možné ověřit
polohování pacienta a nastavení svazku před léčbou. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v Str.
287.

Omezení rychlosti lamel

Dynamická metoda IMRT:
Aby se zamezilo situacím, kdy dodání dynamické sekvence lamel je nepřesné, v algoritmu pro
sekvenci lamel je možné aktivovat omezení rychlosti lamel. Na základě frakční dávky každého
segmentu a maximální povolené rychlosti lamel kolimátoru MLC algoritmus vypočítá maximální
vzdálenost pro každý segment, do níž se lamela může přemístit. Pokud lamela překročí tuto
maximální mez rychlosti lamely, jsou vloženy nové segmenty, které umožní pohyb lamely přes
celou vzdálenost ve dvou nebo více segmentech. Následkem toho může být faktor sekvencování
lamel vyšší a velikost pole připadající na jeden segment může být menší pro sekvence s
omezením rychlosti lamel.
Pokud omezení rychlosti lamel nepoužíváte, software zobrazí varovné hlášení, že byla
překročena maximální povolená rychlost lamel.
V krajních případech s velmi vysokými dávkovými příkony a nízkými hodnotami MU se může stát,
že i při aktivovaném omezení rychlosti lamel nelze limit rychlosti splnit. V takových případech je
nutné snížit dávkový příkon. Snížení velikosti beamletu může také pomoci dodržet limit rychlosti
lamel.
Technika IMRT typu Step-and-Shoot:
V závislosti na lineárním urychlovači a kontroléru kolimátoru MLC může být vhodné použít
algoritmus pro omezení rychlosti lamel v případě standardní techniky Step-and-Shoot pro IMRT
(nikoli v případě statické techniky Step-and-Shoot). Je-li zvolena možnost Standard Step-and-
Shoot, je tedy možné aktivovat omezení rychlosti lamel. Pokud však tato možnost není
aktivována, nezobrazí se žádná varování.

Bezpečnostní poznámky

Scénáře popsané v této části jsou pouze příklady možných omezení, která mohou vést k
výrazným odchylkám mezi plánovanou a dodanou dávkou v případě, že se současně vyskytnou
krajní parametry jako vysoký dávkový příkon a nízká předepsaná dávka. V těchto scénářích není
úplný popis všech možných problémů. Je třeba důkladně ověřit, zda kombinace vysokých
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dávkových příkonů s nízkou dávkou svazku poskytuje přijatelné výsledky léčby a zda se tím
výrazně zkrátí celková doba léčby pacienta.
Další informace týkající se provádění analýzy jakosti zařízení v klinickém prostředí s cílem ověřit
účinnost systému lineárního urychlovače/kolimátoru MLC a také provádění analýzy jakosti z
hlediska pacienta při léčbě pomocí techniky IMRT jsou uvedeny v publikacích autorů Linthout N.
et al. (2003) a LoSasso, T. et al. (2001).

Použití systému pro dodání léčby s krajními parametry, jako je vysoký dávkový příkon,
nízký počet MU na svazek nebo vysoká rychlost lamel, mohou vést k nepřesnému podání
plánované léčebné dávky. Za zajištění správného dodání plánované léčebné dávky
pacientovi je zodpovědný fyzik. Nese také odpovědnost za výběr vhodných parametrů
léčby.

IMRT
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13.1.1 Dynamická technika IMRT a nastavení tolerance lamel

Základní informace

Modely uspořádání lamel pro dynamickou léčbu IMRT za využití lineárního urychlovače Varian
jsou definovány v souborech DMLC. Tyto soubory obsahují plánované polohy lamel jako funkci
kumulativní frakční dávky (relativní hodnota kumulativní dávky) pro určité segmenty (kontrolní
body). Tyto soubory jsou buď odeslány do kontroléru kolimátoru MLC prostřednictvím systému
R&V, nebo mohou být přímo exportovány softwarem pro plánování radioterapeutické léčby
společnosti Brainlab a ručně zkopírovány na pracovní stanici kolimátoru MLC.

Požadavky týkající se přesnosti uspořádání lamel

Za normálních podmínek, tj. pokud není překročena maximální rychlost lamely, se kontrolér
kolimátoru MLC v kombinaci s lineárním urychlovačem řídí plánovaným modelem uspořádání
lamel s přijatelnou přesností (za předpokladu lineární závislosti poloh lamel mezi po sobě
následujícími segmenty). Pro zajištění přesného provedení léčby pracovní stanice MLC vzorkuje
skutečné polohy lamel a kumulativní frakční dávku dosud dodanou lineárním urychlovačem při
dané rychlosti opakování. Tyto výsledky jsou poté porovnány s hodnotami definovanými sekvencí
lamel.
V případě extrémních parametrů, např. při vysokém dávkovém příkonu kombinovaném s nízkou
hodnotou MU svazku (frakční léčby), může být u některých lamel v určitých bodech ozařování
překročena maximální rychlost lamel jednotlivého kolimátoru MLC. Následkem toho se aktuální
polohy lamel odchýlí od plánovaných. Pokud tato odchylka překročí hodnotu tolerance
definovanou v souboru DMLC, pracovní stanice kolimátoru MLC odešle do lineárního urychlovače
signál pozdržení svazku s cílem přerušit ozařování.
Volba vysoké hodnoty tolerance, která by umožnila velké odchylky v poloze lamel, mohou vést k
výrazným rozdílům mezi dodanou a plánovanou dávkou IMRT. Naopak, volba velmi nízkých
hodnot tolerance může vést četným zadržením svazku, což také může zvýšit odchylku mezi
plánovanou a dodanou dávkou. Další informace jsou k dispozici v publikaci LoSasso et al. (2001).
Aby nedocházelo k situacím, kdy se lamely nemohou řídit plánovanou sekvencí lamel, na
lineárním urychlovači by teoreticky měl být zvolen co možná nejnižší dávkový příkon. Zvolený
dávkový příkon na lineárním urychlovači však vždy bude kompromisem mezi dodáním přesné a
správné dávky pacientovi (ověřené měřením pomocí fantomu) a celkovou dobou léčby. Pro
stanovení vhodných počátečních parametrů pro léčbu IMRT je nutné provést léčby pomocí
fantomu s různým nastavením parametrů a měřením absolutní dávky pro celý ozařovaný objem.
Tato měření se poté musí porovnat s plánovaným/vypočítaným rozdělením dávky.
Poloha lamel a chyby dávky zaznamenané na pracovní stanici kolimátoru MLC (soubor DynaLog)
lze také použít pro vyloučení možných problémů při realizaci plánované léčby. Další informace
jsou k dispozici v publikacích autorů LoSasso et al. (2001), Xia et al. (2002) a Stell et al. (2004).
Hodnotu tolerance lamel lze upravit v systému R&V. Další informace o nastavení tohoto
parametru jsou uvedeny v dokumentaci k vašemu systému R&V.

Bezpečnostní poznámky

Před ověřením léčebného plánu pomocí fantomu je vhodné provést analýzu chyb polohy lamel,
které jsou zaznamenané na pracovní stanici kolimátoru MLC (soubor DynaLog), a detekovat tak
případné odchylky v realizaci léčebného plánu. Další informace o zpracování a vyhodnocení dat
najdete dle potřeby v příslušné dokumentaci.

Nastavení vysoké tolerance lamel pro IMRT v kombinaci s nastavením krajních parametrů
léčby, např. vysoký dávkový příkon pro ozařovací plán s nízkou dávkou na svazek, může
vést k nepřesnému dodání plánované léčebné dávky. Za zajištění správného dodání
plánované léčby je zodpovědný fyzik. Nese také odpovědnost za výběr vhodných
parametrů léčby.
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13.1.2 Konfigurační světelné pole

Základní informace

Model sekvence lamel při technice IMRT vytvořený softwarem pro plánování radioterapeutické
léčby společnosti Brainlab lze volitelně spustit s konfiguračním světelným polem, které
představuje tvar vnější kontury nádoru. Účelem tohoto pole je ověřit správné umístění pacienta a
konfiguraci svazku v případech, kdy se používají lokalizované skeny CT v kombinaci s překrytím
lokalizátoru cíle.
Frakční dávka pro segment, který je přiřazen konfiguračnímu světelnému poli softwarem pro
plánování léčby, je velmi malá (standardní hodnota = 0,001 neboli 0,1 %) oproti celkové
plánované dávce pro sekvenci IMRT. Kvůli době odezvy kontroléru kolimátoru MLC/systému
lineárního urychlovače však frakční dávka, která je dodána prvnímu poli, může být vyšší než
plánovaná dávka. To může významně ovlivnit dodanou dávku, zvláště v případech, kdy se vysoké
dávkové příkony kombinují s nízkou dávkou svazku. Z tohoto důvodu je třeba konfigurační
světelné pole deaktivovat, pokud není nutné pro ověření umístění pacienta. Pokud je konfigurační
světelné pole nutné, dávkový příkon zvolený pro léčbu pacienta musí být dostatečně malý, aby
nedošlo k nepřijatelným odchylkám v dávce během provedení léčby.
Shrnutí efektu je uvedeno níže. Bližší podrobnosti o možných odchylkách v dávce dodané
jednotlivými segmenty IMRT jsou uvedeny v publikacích autorů Xia et al. (2002), Stell et al. (2004)
a Li et al. (2003).

Segmenty konfiguračního světelného pole

Příklad sekvence konfiguračního světelného pole:

0.001 - Setup Light Field 0.2 - First Segment 0.4 - Second Segment
① ② ③

Obrázek 43 

Č. Komponenta

① Plánovaná frakční dávka 0,001

② První segment IMRT s kumulativní frakční dávkou 0,2

③ Druhý segment IMRT s kumulativní frakční dávkou 0,4

Úloha kontroléru kolimátoru MLC

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech, přesnost dodání svazku IMRT závisí na souhře
mezi sekvencemi plánované léčby, dávkovém příkonu a celkové předepsané dávce. Jsou-li tyto
faktory ve vzájemném souladu, kolimátor MLC může lamely správně a bez prodlev umístit pro
předepsanou frakční dávku. Kontrolér kolimátoru MLC pravidelně vzorkuje polohy lamel a
akumulovanou frakční dávku dosud vyzářenou lineárním urychlovačem (aktuální doba vzorkování
kontroléru kolimátoru Varian MLC je přibližně 55 ms). Během každého intervalu vzorkování
kontrolér kolimátoru MLC plánuje příští polohu lamely na základě aktuální kumulativní frakční
dávky a příslušného segmentu plánu IMRT.

IMRT
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Nadměrná dávka

Jsou-li vzorkované polohy lamel mimo dovolený rozsah plánovaných poloh (viz Str. 286), kontrolér
kolimátoru MLC vyšle do lineárního urychlovače signál pro zadržení svazku s cílem zastavit
ozařování. Kvůli prodlevě mezi vzorkovacími cykly, prodlevě při přenosu signálu a době odezvy
lineárního urychlovače může dojít ke zpoždění několika vzorkovacích cyklů, než se ozařování
opravdu zastaví.
Následkem toho první segment sekvence IMRT (viz Obrázek 43) dostane o něco vyšší
segmentální dávku, než bylo plánováno (nadměrná dávka). V následných segmentech se také
mohou vyskytnout náhodné odchylky vedoucí ke zvýšení nebo snížení segmentální dávky.
Systém řízení dávky lineárního urychlovače zastaví ozařování v okamžiku, kdy je dosaženo
předepsané hodnoty MU pro svazek IMRT. Následkem toho poslední segmenty sekvence IMRT
dostanou nižší frakční dávku (viz Obrázek 43). Celkové množství MU použitých ve svazku je
shodné s tím, co bylo zamýšleno.
Toto chování je typické pro řídící systémy lineárního urychlovače/kolimátoru MLC a neomezuje se
na konkrétní model uspořádání lamel. Odchylky relativní dávky od ozařovacího plánu se však
zvyšují v případě vysokých dávkových příkonů lineárního urychlovače nebo nízké dávky svazku a
také se mění v závislosti na individuálních charakteristikách aplikované sekvence IMRT.

Frakční dávka na segment

Segm. Fractional Dose 

0.001 

0.999 / N 

SLF 1st Seg 2nd Seg ... nth Seg

0.001 

0.999 / N 

SLF 1st Seg 2nd Seg ... nth Seg

Segm. Fractional Dose 

Planned Sequence

Delivered Sequence 

Obrázek 44 
Horní graf (na Obrázek 44 výše) znázorňuje frakční dávku pro konfigurační světelné pole (SLF) a
sekvenci n segmentů IMRT dle plánu vytvořeného softwarem pro plánování léčby. V dolním grafu
je znázorněna aktuální frakční dávka na segment během ozařování svazkem IMRT. Kvůli době
odezvy kontrolní smyčky dávky je konfigurační světelné pole na začátku sekvence ozařováno
frakční dávkou, která překračuje plánovanou dávku. Vzhledem k tomu, že lineární urychlovač
zastaví ozařování, když kumulativní frakční dávka dosáhne hodnoty 1, poslední segment
(segmenty) obdrží menší frakční dávku. Celkové množství MU svazku IMRT není tímto chováním
změněno, ale první segment dostane vyšší dávku a poslední segment/y dostane/dostanou nižší
dávku. K tomu dochází i v případě, kdy se nepoužívá konfigurační světelné pole.

Aktivace/deaktivace konfiguračního světelného pole

Pro aplikaci iPlan RT Dose lze konfigurační světelné pole aktivovat/deaktivovat v profilu zařízení
pomocí softwaru Beam Profile Editor / Physics Administration. Další informace o aktivování a
deaktivování exportu konfiguračního světelného pole jsou uvedeny v uživatelské příručce iPlan
RT Dose.

Účinnost sekvencí lamel v dodání svazků IMRT
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Bezpečnostní poznámky

Použití konfiguračního světelného pole v kombinaci s nastavením krajních parametrů
léčby, např. vysokého dávkového příkonu pro plán s nízkou dávkou na svazek, může vést k
nepřesnému dodání plánované léčebné dávky. Za zajištění správného podání plánované
léčby je zodpovědný fyzik. Nese také odpovědnost za výběr vhodných parametrů léčby.
Není-li konfigurační světelné pole nutné pro ověření konfigurace, je třeba ho deaktivovat.

IMRT
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13.1.3 Léčba dynamickým konformním obloukem

Základní informace

Pro léčbu založenou na dynamickém oblouku váš software pro plánování radioterapeutické léčby
společnosti Brainlab vnitřně rozdělí oblouk na ekvidistantní přírůstky o velikosti 10°. Při každém
úhlu se vypočítá individuální pole kolimátoru MLC a lamely jsou přizpůsobeny kontuře PTV. Každý
oblouk je tedy reprezentován sekvencí kontrolních bodů, které definují model uspořádání lamel
jako funkci úhlu gantry podél oblouku. Pro léčbu za využití oblouku má pracovní stanice
kolimátoru Varian MLC informace o těchto sekvencích ve speciálních souborech dynamického
oblouku kolimátoru MLC. Tyto soubory poskytuje systém R&V nebo jsou přímo exportovány
systémem TPS a ručně přeneseny na pracovní stanici kolimátoru MLC.

Tolerance lamel

Podobně jako v režimu IMRT (viz Str. 286) soubory dynamického oblouku MLC obsahují hodnotu
tolerance lamel, která definuje odchylku mezi skutečnou a očekávanou polohou lamel, kterou
systém během léčby toleruje. Oproti dynamickému režimu léčby IMRT kontrolér kolimátoru MLC
zablokuje kolimátor MLC v případě překročení tolerance lamel a léčba je přerušena.
I když software pro plánování léčby bere v úvahu omezení lineárního urychlovače během výpočtu
sekvence lamel dynamického oblouku, léčebné plány je nicméně nutné ověřit na fantomech za
využití stejného nastavení parametrů jako v případě léčby pacienta. Zvýšenou pozornost je nutné
věnovat nastavení parametrů, jako je dávkový příkon a tolerance lamel.
Hodnotu tolerance lamel lze upravit v systému R&V. Další informace o nastavení tohoto
parametru jsou uvedeny v dokumentaci k vašemu systému R&V.

Bezpečnostní poznámky

Před ověřením léčebného plánu pomocí fantomu je vhodné provést analýzu chyb polohy lamel,
které jsou zaznamenané na pracovní stanici kolimátoru MLC (soubor DynaLog), a detekovat tak
případné odchylky v realizaci léčebného plánu. Další informace o zpracování a vyhodnocení dat
najdete dle potřeby v příslušné dokumentaci.

Kvůli přírůstku o velikosti 10 stupňů pro výpočet dávky léčby založené na konformním
oblouku vypočítaná dávka nemusí být přesná. Pro každý léčebný plán za využití
konformního oblouku se důrazně doporučuje provést ověření pomocí fantomu.

Účinnost sekvencí lamel v dodání svazků IMRT
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14 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
14.1 Úvod do zajištění jakosti

Význam zajištění jakosti

Zavedení komplexního programu zajištění jakosti je jedním z nejdůležitějších úkolů oddělení
radiační onkologie. Aby mohly být stanoveny vhodné postupy a procesy, lze využít různých
publikací, které obsahují podrobnosti o aspektech, které je třeba zvažovat. Nejobsažnější články
na toto téma jsou zprávy publikované agenturou IAEA (TRS-430 2004) a zpráva AAPM Radiation
Therapy Committee Task Group 40 (Kutcher et al., 1994).

Účel tohoto dokumentu

Tento dokument nelze považovat za kompletní návod ani za pracovní instrukce. Ani
nepředstavuje všezahrnující kontrolní seznam postupů, které je třeba provést před zahájením
léčby pacienta. Popisuje pouze metody týkající se uvedení systému do provozu a obsahuje
odkazy na příslušné dokumenty publikované mezinárodní komunitou lékařských fyziků. Zařízení,
metody a testy, které jsou zde navrženy, proto mohou vyžadovat úpravy v souladu s příslušnými
standardy, předpisy nebo instrukcemi.

Přehled postupů zajištění jakosti

Postupy zajištění jakosti lze rozdělit následovně:
• Zajištění jakosti týkající se zařízení (viz Str. 293)
• Zajištění jakosti týkající se pacienta (viz Str. 295)
• Zajištění jakosti týkající se konkrétního pacienta (viz Str. 297)

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
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14.1.1 Požadované zařízení

Požadavky týkající se standardního vybavení

Každé oddělení radioterapie musí být vybaveno určitým dozimetrickým zařízením. Kvůli nutným
postupům spojeným s uvedením systému do provozu musí být k dispozici toto standardní
vybavení:
• Motorizovaná nádrž vodního fantomu s řídícím softwarem
• Různé detektory relativní dávky (např. ionizační komora, dioda nebo diamant)
• Detektor dávky po absolutní kalibraci a zkalibrovaný elektrometr
• Pevné vodní fantomy, které jsou vybaveny vývrty komory pro měření absolutní dávky, a které

také podporují vložení radiografického nebo radiochromatického filmu
• Rentgenový film a zařízení na vyvíjení filmu nebo radiochromatický film, zkalibrovaný skener

filmu a analýza filmu a software pro porovnání dávek (nebo dvourozměrná reference s
dostatečným prostorovým rozlišením a řídicím softwarem)

• Volitelné: antropomorfní fantom pro ověření heterogenity tkáně

Kalibrace zařízení

Musíte zajistit, aby používané zařízení bylo řádně zkalibrováno. Pro účely porovnání je třeba mít k
dispozici několik zařízení podobného typu, např. dva nebo více radiačních detektorů.

Požadavky testu

Testování se musí provádět v souladu s předpisy stanovenými ředitelem nemocnice a lékařským
fyzikem, který zodpovídá za provoz systému. Požadované testy se budou lišit v závislosti na
lineárním urychlovači a na použitém hardwaru pro kolimaci svazku, a na indikacích, které mají být
ošetřeny pomocí tohoto hardwaru. Požadavky se v jednotlivých případech také mohou lišit v
závislosti na místních předpisech.

Software pro plánování léčby

Software pro plánování léčby společnosti Brainlab zahrnuje nástroje podporující zajištění jakosti.
Například funkce měření a mapování fantomu a nástroj pro export dávky umožňují vyhodnotit
distribuci dávky a provést porovnání plánu a filmu pomocí softwaru třetí strany.

Úvod do zajištění jakosti
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14.2 Zajištění jakosti týkající se zařízení

Kdy se vyžaduje zajištění jakosti týkající se zařízení?

Zajištění jakosti týkající se zařízení se musí provést v případě jakékoli výměny nebo úpravy části
systému. Možná budete chtít zajišťovat jakost týkající se zařízení pravidelně (např. několikrát do
roka), aby u systému jako celku byla zaručena odpovídající přesnost.

Bezpečnostní poznámky

Přesvědčte se, že měření dat svazku jsou aktualizovaná a že algoritmy dávek jsou správně
nakonfigurovány a nakalibrovány. Pravidelně kontrolujte konfiguraci a kalibraci na základě
měření pomocí fantomů.

Pokud byla upravena, vyměněna nebo znovu zkalibrována jedna nebo více součástí
systému pro aplikaci léčby, je nutné znovu provést validaci systému pro plánování léčby, a
to v kombinaci se systémem pro aplikaci léčby, a to v souladu s vašimi postupy zajištění
jakosti. Jestliže byly upraveny komponenty, které ovlivňují dozimetrické parametry
systému, musí se měření dozimetrických hodnot opakovat a revidované údaje musí být
zadány do systému pomocí Beam Profile Editor / Physics Administration.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
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14.2.1 Specifické testy

Základní informace

Uvedení přístroje do provozu musí zahrnovat testování minimálně těch položek, které jsou
uvedeny níže.

Zobrazovací jednotky

• Například test sloužící k ověření kalibrace Hounsfieldových jednotek (HU) u CT skeneru.
• Hounsfieldovy jednotky převedené na elektronovou hustotu jsou základem pro všechny

algoritmy pro výpočet dávky. Přesnost zobrazovací jednotky je proto velmi důležitá.

Mechanické a kinetické vlastnosti lineárního urychlovače

Otestujte následující parametry:
• Reprodukovatelnost fokálního bodu, závislost na rotacích (gantry, operační stůl a kolimátor) a

Winston-Lutzův test
• Přesnost a reprodukovatelnost umístění (např. pomocí lokalizačních laserů, lokalizátorů cíle

nebo maskových systémů)
• Přesnost a reprodukovatelnost poloh a pohybů lamel a závislost polohy lamel na poloze gantry

(gravitace)
• Test přesnosti rotace kolimátoru (test hvězdy, Rosca et al., 2006)

Data svazku a výpočet dávky

Typ testu Musí zahrnovat

Všechny modality
léčby

Měření absolutní dávky pro různé velikosti pole pokrývající celý rozsah
způsobů léčby.
Ověření profilu svazku s různými nastaveními a za využití různých detek-
torů. Příklady zahrnují distribuci hloubkové dávky, radiální/transverzální
profily, přesnost polostínu, pravidelná a nepravidelná pole ozařování a re-
lativní porovnání dvourozměrné a trojrozměrné distribuce dávky pro různá
pole a různá nastavení.
Přenosy mezi lamelami a v rámci lamely (měření filmu, Cosgrove et al.,
1999).
Nezávislé kontroly vypočítané MU.

Dynamické oblouky/
HybridArcs (Grebe
et al., 2001)

Pohyby gantry (spolehlivost počátečního a konečného úhlu, kontinuální
pohyb, množství MU aplikovaných během obloukové léčby, rychlost rota-
ce gantry, závislost na dávkovém příkonu a závislost na rychlosti lamel).
Dynamické pohyby lamely.
Přerušení/pokračování léčby.

IMRT (LoSasso et
al., 2001)

Distribuce plynulosti jednotlivého svazku IMRT.
Závislost dávkového příkonu na přesnosti pohybu lamel (Zygmanski et
al., 2003; Xia et al., 2002).
Dynamický posun lamel (LoSasso et al., 1998).
Přerušení/pokračování léčby.

Přenos dat

• Správnost přenosu dat do systému R&V a lineárního urychlovače (konvence škálování
lineárního urychlovače)

• Správnost přenosu dat do systému pro umístění pacienta, např. ExacTrac

Zajištění jakosti týkající se zařízení
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14.3 Zajištění jakosti týkající se pacienta

Kdy se vyžaduje zajištění jakosti týkající se pacienta?

Po uvedení přístroje do provozu musí provedené postupy zajištění jakosti simulovat pracovní
postup celé léčby pacienta. To by mělo zahrnovat způsoby léčby, které se běžně provádějí v
příslušné nemocnici, a také nezávislý výpočet dávky ve vybraných bodech fantomu. Dávku lze v
takových případech stanovit buď manuálně, nebo pomocí algoritmu.

Bezpečnostní poznámky

Změřte absolutní přesnost systému pro plánování léčby iPlan v kombinaci s použitými
systémy pro aplikaci léčby za využití fantomů. Stanovenou přesnost je nutné vzít v úvahu
při konfiguraci parametrů plánu, aby bylo zajištěno správné provedení léčby.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
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14.3.1 Doporučené postupy

Simulace kompletní léčby pacienta

Simulaci kompletní léčby pacienta je třeba provést pomocí antropomorfního fantomu připojeného
k zařízení lokalizátoru (je-li to použitelné).
• Měla by zahrnovat všechny kroky léčby od snímání CT a MR přes sloučení snímků až po

léčebný plán, přenos dat, umístění, aplikaci dávky do fantomu, měření dávky a porovnání
dosažených výsledků.

• Simulaci je třeba opakovat pro všechny možné modality léčby, indikace a energetické hladiny
(např. pro statickou/dynamickou léčbu IMRT, léčbu typu HybridArc, konformní/dynamické
oblouky, různé velikosti pole a tkáňové nehomogenity).

Měření absolutní a relativní dávky

Toto měření se musí provést pro jednotlivé prvky svazku a pro léčebný plán jako celek pomocí
vhodných detektorových systémů, například film s nástrojem pro jeho analýzu, vzdálenost ke
shodě (Harms et al., 1998), gamma index (Low et al., 2003) a termoluminiscenční dozimetrie.

Zajištění jakosti týkající se pacienta
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14.4 Zajištění jakosti týkající se konkrétního pacienta

Kdy se vyžaduje zajištění jakosti týkající se konkrétního pacienta?

Po úspěšném zajištění jakosti týkající se zařízení a pacienta a po schválení systému léčby pro
léčbu pacienta v souladu se standardy kvality na příslušném pracovišti se před každou léčbou
pacienta musí provést další kontroly.

Bezpečnostní poznámky

Zajistěte správné provedení léčebného plánu u pacienta. Důrazně se doporučuje provést
kontrolu fantomu pro každý léčebný plán pomocí přesně stejného nastavení parametrů,
které se pak bude používat u skutečného pacienta během skutečné léčby.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
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14.4.1 Zajištění jakosti před léčbou pacienta

Přehled

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přesnému polohování pacienta. Pro zajištění správného
používání stereotaktického zařízení a polohovacího systému si přečtěte příslušnou uživatelskou
příručku a proveďte úkony, které jsou popsány níže.

Winston-Lutzův test

• Minimálně jednou denně proveďte Winston-Lutzův test pro ověření fokálního bodu a laseru.
• Ověřte, že všechny protokoly jsou zkontrolované a podepsané zodpovědným fyzikem.

Polohování pomocí stereotaktického lokalizátoru cíle

• K lokalizátoru cíle připojte překrytí lokalizátoru cíle.
• Pacienta polohujte pomocí lokalizátoru cíle sladěním požadovaného fokálního bodu s lasery v

ozařovně.
• Zkontrolujte projekce světelného pole na lokalizátoru cíle a přesvědčte se, že každé konformní

pole je správné.

Stereotaktický lokalizátor cíle Brainlab lze použít pouze s překrytími lokalizátoru
vytištěného cíle. Stupnice na samotném lokalizátoru cíle se nesmí používat pro polohování.

Polohování pomocí značek

Uplatňuje se při použití Novalis Body, ExacTrac, značek na kůži atd.
• Pacienta polohujte na základě požadovaného fokálního bodu pomocí zvoleného systému.
• Je-li to proveditelné, ověřte přesnost polohy pomocí porovnání portálového filmu a DRR.
• Zkontrolujte vytištěné šablony svazku pro každý svazek pomocí světelného pole lineárního

urychlovače ve specifikované vzdálenosti zaostření na film (např. 1 000 mm).
• Je také třeba zkontrolovat soulad tvarů MLC s projekcemi PTV.

Pokud se pro polohování pacienta nepoužívá lokalizátor ani lokalizátor cíle, musí se
provést nezávislá kontrola umístění pacienta (například pomocí portálového zobrazení,
zabudovaného systému zobrazení nebo jiných obecných kontrol hodnověrnosti).
Správnost umístění musí důkladně zkontrolovat druhá osoba.
Celková přesnost nastavení závisí na nastavení laseru. Ověření laseru se musí provádět častěji,
než se obvykle vyžaduje u standardní radioterapie. Tento požadavek se také může uplatnit při
jiných ověřovacích postupech.

Další testy

Odpovědný fyzik má povinnost přidat dodatečné zkoušky nebo kontroly, aby byla zaručena
přesnost, která je specifikovaná pro lineární urychlovač.

Zajištění jakosti týkající se konkrétního pacienta
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14.4.2 Obecný program zajištění jakosti u pacientů

Doporučení

• Proveďte měření dávky pro každý plán pacienta s využitím stálého vodního fantomu pomocí
filmu a detektorů pro absolutní kalibraci. Výsledky potom musí být srovnatelné s výpočty dávky
pomocí CT snímku tohoto fantomu (fantomové mapování).

• Přehled všech parametrů léčby (např. mechanické vlastnosti lineárního urychlovače a zařízení
kolimace svazku, dozimetrické vlastnosti, předpis, nastavení pacienta a vzájemné nastavení
gantry a stolu) přenesených do R&V systému před počátečním nastavením.

• Proveďte nezávislou kontrolu plánu.
• Doporučuje se provést nezávislý výpočet dávky v konkrétním bodě v plánu.
• Je-li to použitelné, ověřte přesnost umístění pacienta ve srovnání s DRR pomocí portálového

filmu nebo EPID.
• Je-li to použitelné, ověřte projekce světelného pole na lokalizátor cíle, aby se zajistilo, že je

zvoleno správné pole a že je správný i jeho tvar. Eventuálně zkontrolujte vytištěné šablony
svazku. Přečtěte si návod, který je součástí vašeho stereotaktického zařízení, kde jsou
uvedeny podrobnosti týkající se způsobu zarovnání lokalizátoru cíle a fokálního bodu pomocí
laserů v místnosti.

Testy světelného pole

Před počáteční léčbou se musí provést test světelného pole.

Před každou léčbou pacienta se musí ověřit světelná pole buď pomocí vytištěných šablon
svazku, nebo pomocí protokolů lokalizátoru cíle. Obzvlášť pečliví buďte v tom, aby se při
nastavení každého svazku použil správný tvar pole.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
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15 PŘÍLOHA 1
15.1 Přesnost algoritmů dávkování
15.1.1 Tužkový svazek a Monte Carlo

Základní informace

Soubor testu IAEA popsaný v IAEA-TECDOC-1540 založený na měření podle Vanselaara a
Welleweerda (viz obecné odkazy uvedené na str. 329) byl použit k ověření dozimetrické přesnosti
implementace algoritmu tužkového svazku a Monte Carlo od společnosti Brainlab do iPlan RT
Dose. Soubor testu obsahuje čtyři různé energie paprsku. Testy Co-60 nebyly provedeny, protože
iPlan RT Dose nepodporuje zařízení Co. Ze zbývajících tří energií lineárního urychlovače (6, 10 a
18 MV) byla použita nejnižší a nejvyšší energie. Podle Vanselaara a Welleweerda byla získána
data pro 6 MV (Index kvality QI = 0,676) na lineárním urychlovači Elekta SL 15 a pro 18 MV
(QI = 0,770) na urychlovači Elekta SL 20. Proto byly oba soubory dat modelovány pomocí
standardního MLC urychlovače Elekta MLCi se 40 páry lamel, každá s šířkou 1 cm.

Definice

Odchylka jednoho bodu dávky uvnitř otevřeného svazku se vypočte jako
(Dvypoč - Dměř) * 100 % / Dměř,
a jako
(Dvypoč - Dměř) * 100 % / Dměř, kax,
pro bod dávky mimo polostín. Interval spolehlivosti je definován jako
|průměrná odchylka| + 1,5 * standardní odchylka,
se standardní odchylkou vypočtenou jako geometrický průměr odchylek. Následující tabulky
shrnují výsledky 6 a 18 MV pro tužkový svazek a Monte Carlo.

Test 6 MV podle IAEA

Výsledky souboru testu pro výpočet délky 6 MV:

Č. testu Popis Tužkový svazek Monte Carlo

Průměr Interval spo-
lehlivosti Průměr Interval spo-

lehlivosti

1a-c Čtverec -0,6 % 1,5 % -0,1 % 2,0 %

2a-b Pravoúhlý 0,0 % 2,4 % 0,0 % 1,7 %

3 Krátká SSD -0,4 % 1,2 % +0,1 % 1,5 %

6 Plocha mimo střed -0,2 % 1,6 % -0,3 % 1,8 %

8a-b Nehomogenita plic -0,2 % 1,7 % -0,6 % 1,9 %

8c Nehomogenita kostí -0,6 % 1,4 % -0,1 % 1,0 %

9 Šikmý dopad +0,8 % 1,7 % +0,2 % 1,6 %

10a-b Chybějící tkáň +5,4 % 12 % -0,6 % 2,6 %

PŘÍLOHA 1
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Č. testu Popis Tužkový svazek Monte Carlo

11 Otevřeno asymetricky +2,2 % 4,7 % +0,5 % 2,2 %

Test 18 MV podle IAEA

Výsledky souboru testu pro výpočet délky 18 MV:

Č. testu Popis Tužkový svazek Monte Carlo

Průměr Interval spo-
lehlivosti Průměr Interval spo-

lehlivosti

1a-c Čtverec -0,4 % 2,0 % +0,5 % 2,3 %

2a-b Pravoúhlý -0,1 % 2,0 % +0,8 % 1,7 %

3 Krátká SSD -0,4 % 2,7 % +1,2 % 2,6 %

6 Plocha mimo střed -0,5 % 2,2 % +0,7 % 1,9 %

8a-b Nehomogenita plic -0,4 % 1,3 % -0,5 % 2,2 %

8c Nehomogenita kostí 0,0 % 0,6 % -0,1 % 0,9 %

9 Šikmý dopad +0,1 % 1,5 % -0,1 % 1,9 %

10a-b Chybějící tkáň +4,2 % 9,3 % +0,1 % 2,2 %

11 Otevřeno asymetricky +0,6 % 1,6 % -0,2 % 1,5 %

Přesnost algoritmů dávkování
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15.1.2 Kruhový kužel

Základní informace

Algoritmus kruhového kužele je prověřen ohledně reprodukce vstupních parametrů vložených do
aplikace Beam Profile Editor / Physics Administration uvnitř homogenního vodního modelu do
1 %. Toto je případ absolutní kalibrace, křivky hloubky dávky, výstupních faktorů a poměrů
odchylky od osy.
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15.2 Omezení algoritmů dávky

Základní informace

Software společnosti Brainlab pro plánování ošetření radioterapií vypočítá dávku v hranicích
klinicky požadované přesnosti, pokud se používá v rámci své specifikace a s nastavením
parametrů přizpůsobených odpovídajícím léčeným stavům. Pokud se tyto stavy blíží hraničním
hodnotám algoritmů, je třeba zvláštní pozornosti. Například v případě, že se pro léčbu pacientů
použijí pole MLC velmi malých rozměrů. Velmi malý znamená, že rozměr pole je:
• V šířce jednoho nebo dvou lamel
• Mimo měřené rozmezí tabelovaných hodnot (např. výstupní/rozptylové faktory a tabulkové

hloubky dávky)
• V blízkosti rozlišení jádra tužkového svazku
• V blízkosti prostorového rozlišení výpočtové mřížky dávky Monte Carlo
• V blízkosti prostorového rozlišení objemu 3D dávky nebo
• V blízkosti radiologických korekčních parametrů pro tvar lamely s výstupky a drážkami a

zaoblenými konci
Při použití nevhodné kombinace těchto stavů může být dávka vypočtena s menší přesností, než
jsou obecně přijaté standardy. V případě, že uživatel toto nerozezná pomocí zabezpečení jakosti
doporučeného léčebného plánu, ozáření při takovémto léčebném plánu může vést k vážnému
poškození pacienta a/nebo neúčinné léčbě.

Extrapolace mimo rozsah tabelovaných hodnot

Algoritmus tužkového svazku od společnosti Brainlab závisí na tabelovaných hodnotách pro
hloubku dávky, výstupních faktorech (faktory rozptylu) a profilech odchylky od osy (radiální
faktory). Libovolné hodnoty získané z tabulek se příslušně interpolují. Pokud se přesáhne rozsah
tabelovaných hodnot, aby bylo možné zobrazit extrapolované hodnoty dávky, je třeba provést
nezbytné aproximace. Přesnost extrapolovaných hodnot je přirozeně menší a před léčbou je třeba
ji ověřit.

Rozlišení výpočtových mřížek

Podobně jako u jiných plánovacích systémů léčby používá plánovací software léčby od
společnosti Brainlab BrainSCAN a iPlan RT několik rozlišení výpočtových mřížek odpovídajících
přesnosti výpočtu dávky (v závislosti na licencovaných vlastnostech a verzi TPS):
• Rozlišení jádra tužkového svazku
• Rozlišení výpočtové mřížky Monte Carlo
• Rozlišení objemu dávky 3D

Obecně, rozlišení výpočtové mřížky musí být dostatečně jemné, aby reprezentovalo hlavní
charakteristiky distribuce dávky.
Obrázek 45 zobrazuje jako příklad profil dávky velmi malého radiačního pole se vzorkem pouze 2
políček mřížky s nominálním okrajem MLC. Jako výsledek amplitudy píku a polostínu nemůže být
vyjádřen v dostačující kvalitě. Radiologické korekce, jako je posun ve směru výstupků a prohlubní
(tečkovaná zelená čára na Obrázek 45), tento efekt ještě zesilují.
Profil dávky velmi malého radiačního pole:

Omezení algoritmů dávky
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Obrázek 45 
Vnější vertikální čára (tečkovaná oranžová) představuje nominální okraj MLC, zatímco vnitřní
vertikální čára (tečkovaná zelená) zobrazuje velikost radiologického pole (pozice úrovně 50%
izodávky). Červené čáry představují profil pouze se dvěma políčky mřížky v rámci nominálního
okraje MLC.
Aby se zabránilo nepřijatelným rozdílům mezi distribucí vypočtené a aktuální dávky, velikost pole
nesmí být menší než čtyřikrát rozlišení mřížky, nehledě na typ výpočtové mřížky dávky (jádro
tužkového svazku, Monte Carlo nebo objem dávky 3D). Zlepšení je schématicky znázorněno na
Obrázek 46. Brainlab doporučuje vždy zvážit rozlišení výpočtové mřížky.
Stejný profil jako výše, nyní vzorkovaný na čtyřech elementech mřížky v rámci nominálního okraje
MLC:

Obrázek 46 

Vliv na IMRT a HybridArc

U IMRT a HybridArc výpočet dávky pro jednotlivé úzké svazky využívá měření ekvivalentního
čtvercového pole CIAO pomocí algoritmu tužkového svazku. Je třeba zajistit, aby velikost
ekvivalentního pole CIAO byla větší než nejmenší velikost pole v tabulkách měřených hodnot.
Rozlišení jádra tužkového svazku a prostorové rozlišení výpočtu dávky může mít negativní vliv na
plánování IMRT a HybridArc v případě, že rozlišení jádra nebo rozlišení výpočtové mřížky dávky
je větší než velikost úzkého svazku.
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Vliv primárního kolimátoru

Dávkové algoritmy tužkového svazku a Monte Carlo nemodelují explicitně primární
kolimátor (nesmí být zaměňován s primárními čelistmi). Proto se může přesnost výpočtu
dávky silně zhoršit mimo osu ozařovacího pole ve vzdálených rozích, které jsou stíněny
primárním kolimátorem (např. lineární urychlovač Varian vně izocentrického poloměru 220
mm). V případě, že máte v úmyslu použít tyto oblasti pro ozařování cíle, musíte provést
samostatnou QA.

Omezení algoritmů dávky
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16 PŘÍLOHA 2
16.1 Energie lineárního urychlovače

Nominální energie lineárního urychlovače

Následující tabulka ukazuje nejčastější energie fotonu. Dávkové algoritmy tužkového svazku a
Monte Carlo od společnosti Brainlab jsou vydány pro indexy kvality svazku od QI = 0,61 do QI =
0,80. Následující tabulka nabízí odpovídající nominální energii lineárního urychlovače.

Obrázek 47 
Zdroj: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”.
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16.2 Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů/
MLC: iPlan RT Dose 4.1.x

Lineární urychlovače

Výrobce lineární-
ho urychlovače

Kombinace MLC/
lineární urychlo-
vač

Konformní
svazek

Statický
oblouk

Dynamic-
ký oblouk

Dynamic-
ká IMRT

IMRT, me-
toda Step
and Shoot

Monte
Carlo

Brainlab/MHI Vero/MLC 60 x x x x x

Varian Novalis x x x x x x

Varian Novalis Tx (HD120) x x x x x x

Varian
Novalis powered by
TrueBeam STx
(HD120)

x x x x x x

Varian
Lineární urychlovač
Varian - Brainlab
m3

x x x x x x

Varian

Lineární urychlovač
Varian - MLC-52 /
MLC-80 /
MLC-120 / HD120

x x x x x x

Varian Varian TrueBeam -
MLC-120 / HD120 x x x x x x

Siemens

Lineární urychlovač
Siemens - Brainlab
m3 Advanced Sie-
mens Integration

K dispozici pro PRIMUS,

ONCOR, ONCOR 160 a

ARTISTE

x x x x x

Siemens
Lineární urychlovač
Siemens - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Lineární urychlovač
Siemens - 3-D
MLC82

x x x x

Siemens
Lineární urychlovač
Siemens - Modu-
Leaf

x x x

Siemens
Lineární urychlovač
Siemens - 3-D
MLC160

x x x x

Elekta Elekta - MLCi x x x x

Elekta
Lineární urychlovač
Elekta - Beam Mo-
dulator

x x x x

Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů/MLC: iPlan RT Dose 4.1.x
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16.3 Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů/
MLC: iPlan RT 4.5.2

Lineární urychlovače

Výrobce
lineární-
ho ury-
chlova-
če

Kombina-
ce MLC/
lineární
urychlo-
vač

Kon-
formní
svazek

Static-
ký ob-
louk

Dyna-
mický
oblouk

Dyna-
mická
IMRT

IMRT,
metoda
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybridní
oblouk

FFF pro
kužele*

FFF tuž-
kový
svazek*

Brainlab/
MHI

Vero/MLC
60 x x x x x x

Varian Novalis x x x x x x x

Varian Novalis Tx
(HD120) x x x x x x x

Varian

Novalis po-
wered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian

Lineární
urychlovač
Varian -
Brainlab
m3

x x x x x x x

Varian

Lineární
urychlovač
Varian -
MLC-52 /
MLC-80 /
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x

Varian

Varian
TrueBeam
-
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x x x

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
Brainlab
m3 Advan-
ced Sie-
mens Inte-
gration

K dispozici pro

PRIMUS,

ONCOR,

ONCOR 160 a

ARTISTE

x x x x x x x x

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
3-D MLC58

x x x x
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Výrobce
lineární-
ho ury-
chlova-
če

Kombina-
ce MLC/
lineární
urychlo-
vač

Kon-
formní
svazek

Static-
ký ob-
louk

Dyna-
mický
oblouk

Dyna-
mická
IMRT

IMRT,
metoda
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybridní
oblouk

FFF pro
kužele*

FFF tuž-
kový
svazek*

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
3-D MLC82

x x x x x x

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
ModuLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta

Lineární
urychlovač
Elekta -
Beam Mo-
dulator

x x x x x

* FFF pouze pro Varian TrueBeam a Siemens ARTISTE a ONCOR.

Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů/MLC: iPlan RT 4.5.2
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16.4 Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů/
MLC: iPlan RT 4.5.3

Lineární urychlovače

Výrobce
lineární-
ho ury-
chlova-
če

Kombina-
ce MLC/
lineární
urychlo-
vač

Kon-
formní
svazek

Static-
ký ob-
louk

Dyna-
mický
oblouk

Dyna-
mická
IMRT

IMRT,
metoda
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybridní
oblouk

FFF pro
kužele*

FFF tuž-
kový
svazek*

Brainlab/
MHI

Vero/MLC
60 x x x x x x

Varian Novalis x x x x x x x

Varian Novalis Tx
(HD120) x x x x x x x

Varian

Novalis po-
wered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian

Lineární
urychlovač
Varian -
Brainlab
m3

x x x x x x x

Varian

Lineární
urychlovač
Varian -
MLC-52 /
MLC-80 /
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x

Varian

Varian
TrueBeam
-
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x x x

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
Brainlab
m3 Advan-
ced Sie-
mens Inte-
gration

K dispozici pro

PRIMUS,

ONCOR,

ONCOR 160 a

ARTISTE

x x x x x x x x

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
3-D MLC58

x x x x
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Výrobce
lineární-
ho ury-
chlova-
če

Kombina-
ce MLC/
lineární
urychlo-
vač

Kon-
formní
svazek

Static-
ký ob-
louk

Dyna-
mický
oblouk

Dyna-
mická
IMRT

IMRT,
metoda
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybridní
oblouk

FFF pro
kužele*

FFF tuž-
kový
svazek*

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
3-D MLC82

x x x x x x

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens

Lineární
urychlovač
Siemens -
ModuLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta

Lineární
urychlovač
Elekta -
Beam Mo-
dulator

x x x x x

Elekta

Lineární
urychlovač
Elekta -
MLCi2 -
bez proklá-
dání

x x x x

Elekta

Lineární
urychlovač
Elekta -
MLCi2- s
prokládá-
ním

x x x x x x

Elekta

Lineární
urychlovač
Elekta -
Agility

x x x x x x x

* FFF pouze pro Varian TrueBeam a Siemens ARTISTE a ONCOR.

Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů/MLC: iPlan RT 4.5.3
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16.5 Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů/
MLC: iPlan RT 4.5.4

Lineární urychlovače

Kombinace MLC/
lineární urychlovač

Kon-
formní
svazek

Static-
ký ob-
louk

Dyna-
mický
ob-
louk

Dyna-
mická
IMRT

IMRT,
metoda
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybrid-
ní ob-
louk

FFF ku-
žely*

FFF
tužko-
vý sva-
zek*

FFF
Monte
Carlo*

Vero / MLC 60 x x x x x x

Novalis Classic x x x x x x x

Novalis Tx (HD120) x x x x x x x x x x

Lineární urychlovač
Varian - Brainlab m3 x x x x x x x x x x

Lineární urychlovač
Varian - MLC-52 /
MLC-80 / MLC-120 /
MLC-120HD

x x x x x x x x x x

Varian TrueBeam -
MLC-120 / HD120 x x x x x x x x x x

Lineární urychlovač
Siemens - Brainlab
m3 pokročilá integra-
ce Siemens pro PRI-
MUS, ONCOR,
ONCOR 120 a ARTI-
STE

x x x x x x x x x

Lineární urychlovač
Siemens - 3-D
MLC58

x x x x

Lineární urychlovač
Siemens - 3-D
MLC82

x x x x x x x

Lineární urychlovač
Siemens - 3-D
MLC160

x x x x x x x

Lineární urychlovač
Siemens - ModuLeaf x x x x x x x

Elekta MLCi x x x x

Lineární urychlovač
Elekta - Beam Modu-
lator

x x x x x x

Lineární urychlovač
Elekta - MLCi2 - bez
prokládání

x x x x

Lineární urychlovač
Elekta - MLCi2- s
prokládáním

x x x x x x

Lineární urychlovač
Elekta - Apex** x x x x
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Kombinace MLC/
lineární urychlovač

Kon-
formní
svazek

Static-
ký ob-
louk

Dyna-
mický
ob-
louk

Dyna-
mická
IMRT

IMRT,
metoda
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybrid-
ní ob-
louk

FFF ku-
žely*

FFF
tužko-
vý sva-
zek*

FFF
Monte
Carlo*

Lineární urychlovač
Elekta - Agility x x x x x x x x x x

* jen pro Elekta Versa HD, Novalis Tx, Siemens ARTISTE, Siemens ONCOR, Varian Trilogy a
Varian TrueBeam;
** vyžaduje integraci v Elekta/Mosaiq;

Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů/MLC: iPlan RT 4.5.4
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18 PŘÍLOHA 4
18.1 Pokyny k měření BrainSCAN - Tužkový svazek

Rozsah

Informace v této příloze je použitelná pouze pro plánovací systém léčby BrainSCAN.
Tato příloha nahrazuje kapitolu 5 této příručky (Str. 69). Pro zvýšení přesnosti výpočtu dávky u
BrainSCAN byla kombinace čelisti a velikosti pole MLC pro měření faktoru rozptylu tužkového
svazku uzpůsobena specifické implementaci algoritmu tužkového svazku BrainSCAN.
Veškeré zbývající informace v příručce Technická referenční příručka, Fyzikální principy
Brainlab stále platí a musí být zohledněny spolu s informací uvedenou v této příloze.
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18.2 Data svazku pro Brainlab m3 (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-lamelový
MLC)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-751)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory:
• Čelist: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Str. 49. ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Otevřené pole:
• Čelist: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Str. 52. ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Pole MLC (čelisti)

6 x 6 (8 x 8), 12 x 12 (14 x 14), 18 x 18 (20 x 20), 30 x 30 (32 x 32), 42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60), 80 x 80 (80 x 80), 100 x 100 (98 x 98) [mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54. ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• Pole MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Vzorová matice je na str. 336. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56. ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Odmontovaný m3 MLC
• Čelisti zatažené

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57. ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole MLC: 100 x 100 mm2

• Pole čelistí: 98 x 98 mm2

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60. ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „M3_1.d01“,

„M3_5.d01“, …, „M3_100.d01“.
• V každém případě: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65. ☐

Data svazku pro Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-lamelový MLC)
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Měření Viz také Hotovo

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐
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18.2.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti
pole MLC
[mm²]

6 x 6 12 x 12 18 x 18 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Brainlab m3: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-lamelový MLC)
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18.2.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Brainlab m3: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 48 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 2-4, 7-20, 24-25

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -40 mm a +40 mm -50 mm

PŘÍLOHA 4

Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab 337



18.3 Data svazku pro Novalis

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-752)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory:
• Čelist: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Str. 49. ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Otevřené pole:
• Čelist: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Str. 52. ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Pole MLC (čelisti)

6 x 6 (8 x 8), 12 x 12 (14 x 14), 18 x 18 (20 x 20), 30 x 30 (32 x 32), 42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60), 80 x 80 (80 x 80), 100 x 100 (98 x 98) [mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54. ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• Pole MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Vzorová matice je na str. 340. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56. ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole MLC: 100 x 100 mm²
• Pole čelistí: 98 x 98 mm²

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57. ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 98 x 98 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 341)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60. ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „M3_1.d01“,

„M3_5.d01“, …, „M3_100.d01“.
• V každém případě: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65. ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Data svazku pro Novalis
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Měření Viz také Hotovo

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐
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18.3.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti
pole MLC
[mm²]

6 x 6 12 x 12 18 x 18 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x
100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Novalis: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

Data svazku pro Novalis

340 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



18.3.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Novalis: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 49 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 2-4, 7-20, 24-25

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -40 mm a +40 mm -50 mm

Reference

Další příklady dozimetrických parametrů kolimátoru Novalis jsou uvedeny v publikaci Yin et al.,
2002 (viz obecné odkazy na str. 329).
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18.4 Data svazku pro Siemens 3-D (58 a 82 lamel)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-753)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory:
• Otevření čelisti Y: 100 mm
• Pole MLC: 100 x 110 mm²

Str. 49. ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Otevřené pole:
• Otevření čelisti Y: 100 mm
• MLC pole (příčná rovina x rovina): 100 x 110 mm²

Str. 52. ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Pole MLC (čelist Y)

10 x 10 (12), 30 x 30 (32), 50 x 50 (50), 70 x 70 (70), 90 x 90 (90), 130 x 130 (130),
190 x 190 (190), 270 x 270 (270), 400 x 400 (400) [mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54. ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Otevření čelisti Y

10, 30, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• Pole MLC

10 x 10, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70, 90 x 90, 130 x 130, 190 x 190, 270 x 270, 400 x 400
[mm²]
Vzorová matice je na str. 343. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56. ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Čelisti zatažené, otevření Y 400 mm
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57. ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Otevření čelisti Y

Y1 čelist při -57 mm, Y2 čelist při 77 mm (2 mm okraj pro otevření pole MLC)
• Pole MLC (viz str. 344)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60. ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Siemens 3-D (58 a 82 lamel)
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18.4.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení velikosti pole čelistí Y [mm]

Velikosti
pole
MLC
[mm²]

10 30 50 70 90 130 190 270 400

10 x 10 0,6760 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

30 x 30 0,6905 0,7800 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

50 x 50 0,6905 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

70 x 70 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

90 x 90 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

130 x
130 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

190 x
190 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

270 x
270 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

400 x
400 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Siemens 3-D (58 a 82 lamel): Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).

PŘÍLOHA 4
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18.4.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Siemens 3-D (58 a 82 lamel): Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 50 

Otevřené lamely pro 3-D MLC 58:
Č. lamely: 10, 13-17, 19-22
Otevřené lamely pro 3-D MLC 82:
Č. lamely: 16, 19-23, 25-28

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -25 mm a +95 mm -25 mm

Data svazku pro Siemens 3-D (58 a 82 lamel)
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18.5 Data svazku pro Siemens ModuLeaf

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-754)

Specifikace velikosti pole čelisti a kolimátoru MLC v níže uvedené tabulce vycházejí ze
šířky lamely v izocentru rovnající se 2,5 mm. Je to aproximace pro kolimátor ModuLeaf,
který je nainstalovaný na lineární urychlovač Siemens s příslušnou vzdáleností SCD
rovnající se 678,6 mm nebo na lineární urychlovač Elekta s příslušnou vzdáleností SCD
rovnající se 673,6 mm. V případě instalací, kdy je SCD mimo tento rozsah, se velikosti pole
musí odpovídajícím způsobem upravit.

Měření Viz také Hotovo

Zjistěte vzdálenost mezi zdrojem a kolimátorem (SCD) ze systému MLC a hodnotu zadejte
do šablony Excel. ☐

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49. ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52. ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• MLC (čelisti) pole (příčná rovina x rovina)

5 x 5 (8 x 8), 10 x 10 (12 x 12), 15 x 15 (18 x 18), 20 x 20 (22 x 22), 30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42), 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100 [mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj. 120 x 100 mm² → 109 mm).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54. ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí (příčná rovina x rovina)

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100 [mm²]
• Pole MLC (příčná rovina x rovina)

5 x 5, 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100
[mm²]
Vzorová matice je na str. 347. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab. Vždy používejte velikosti pole ekvivalentního čtverce (tj.
120 x 100 mm² → 109 mm).
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56. ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole MLC: 120 x 100 mm2

• Pole čelistí: 120 x 100 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57. ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí (příčná rovina x rovina): 100 x 100 mm²
• Pole MLC (viz str. 348)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60. ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

PŘÍLOHA 4
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Měření Viz také Hotovo

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Siemens ModuLeaf
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18.5.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti
pole MLC
[mm²]

5 x 5 10 x 10 20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 100
(109²)

5 x 5 0,423 0,468 0,470 0,471 0,472 0,474 0,474 0,475

10 x 10 0,451 0,723 0,737 0,738 0,737 0,744 0,745 0,744

15 x 15 0,451 0,743 0,815 0,828 0,830 0,831 0,832 0,832

20 x 20 0,451 0,743 0,848 0,867 0,874 0,875 0,876 0,876

30 x 30 0,451 0,743 0,868 0,897 0,910 0,917 0,920 0,920

40 x 40 0,451 0,743 0,868 0,912 0,927 0,937 0,943 0,945

60 x 60 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,963 0,971 0,973

80 x 80 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 0,990 0,993

100 x 100 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,007

120 x 100
(109²) 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,009

Siemens ModuLeaf: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz „Faktory rozptylu (výstupní faktory)“ v příručce Technická

referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab).

PŘÍLOHA 4
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18.5.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Siemens ModuLeaf: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 51 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 7-12, 15-26, 33-34

Zavřené lamely (5 mm me-
zera mezi lamelami)

Poloha lamel podle
IEC 1217 -40 mm a +40 mm -60 mm a -55 mm

Důležité poznámky

• Všechny velikosti polí specifikované v tomto dokumentu odpovídají standardní vzdálenosti
upevnění zařízení ModuLeaf MLC pro všechny lineární urychlovače Siemens, což je
SCD = 678,6 mm (měřeno mezi zdrojem a spodním koncem kolimátoru). Zkontrolujte prosím,
zda váš instalovaný MLC používá tuto SCD. Jestliže se použitá SCD odchyluje o více než 1 %
od 678,6 mm, prosím požádejte společnost Brainlab o další doporučení, protože nastavení
velikosti polí musí být odpovídajícím způsobem upraveno.

• Ujistěte se, že apertura čelistí nikdy nepřekročí 120 x 100 mm², zatímco je připevněno zařízení
MLC.

Data svazku pro Siemens ModuLeaf
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18.6 Data svazku pro kolimátor Varian 52

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-755)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49. ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52. ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Pole MLC (čelisti)

20 x 20 (22 x 22), 40 x 40 (42 x 42), 60 x 60 (60 x 60), 80 x 80 (80 x 80), 100 x 100
(100 x 100), 140 x 140 (140 x 140), 200 x 200 (200 x 200), 290 x 256 (290 x 256) [mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54. ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
• Pole MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
Vzorová matice je na str. 350. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56. ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole čelistí: 400 x 400 [mm²]
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57. ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 351)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60. ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „V52_1.d01“,

„V52_5.d01“, …, „V52_100.d01“.
• V každém případě: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65. ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

PŘÍLOHA 4
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18.6.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti
pole
MLC
[mm²]

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 256
(272 x 272)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x
100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x
140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x
200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 25
6
(272 x 2
72)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 52: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole
„Primární umístění čelisti“ v příručce Technická referenční příručka, Fyzikální principy
Brainlab.

• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
• Pro faktory rozptylu měřené pro obdélníkovou velikost pole 290 x 256 mm² musí být použita

ekvivalentní čtvercová velikost pole 272 mm v aplikaci Beam Profile Editor / Physics
Administration.

Data svazku pro kolimátor Varian 52
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18.6.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian 52: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 52 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 9, 12-15, 17-20

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -50 mm

PŘÍLOHA 4
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18.7 Data svazku pro kolimátor Varian 80

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-756)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49. ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52. ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Pole MLC (čelisti)

20 x 20 (22 x 22), 40 x 40 (42 x 42), 60 x 60 (60 x 60), 80 x 80 (80 x 80), 100 x 100
(100 x 100), 140 x 140 (140 x 140), 200 x 200 (200 x 200), 290 x 300 (290 x 300) [mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54. ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
• Pole MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
Vzorová matice je na str. 353. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56. ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• Pole čelistí: 400 x 400 [mm²]
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57. ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 354)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60. ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „V80_1.d01“,

„V80_5.d01“, …, „V80_100.d01“.
• V každém případě: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65. ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro kolimátor Varian 80
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18.7.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti
pole
MLC
[mm²]

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 300
(295 x 295)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x
100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x
140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x
200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 30
0
(295 x 2
95)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 80: Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
• Pro faktory rozptylu měřené pro obdélníkovou velikost pole 290 x 300 mm² musí být použita

ekvivalentní čtvercová velikost pole 295 mm v aplikaci Beam Profile Editor / Physics
Administration.

PŘÍLOHA 4
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18.7.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian 80: Konfigurace pole MLC pro měření profilu (směr X a Y):

Obrázek 53 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 16, 19-22, 24-27

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -50 mm

Data svazku pro kolimátor Varian 80
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18.8 Data svazku pro Varian 120 (Režim standardního
ozařování)

Kontrolní seznam (šablona Excel formuláře Brainlab 09-757)

Měření Viz také Hotovo

Kalibrace lineárního urychlovače (NLOut) pomocí kalibrované komory. Str. 49. ☐

Transmise pozadí pro otevřené a zavřené čelisti pomocí kalibrované komory:
• Zadejte hodnotu NLOut do šablony Excel
• Zadejte hodnoty úniku záření do šablony Excel
• Zadejte hodnotu SSD a normalizovanou hloubku do šablony Excel

Str. 52. ☐

Profil hloubkové dávky (PDD/TPR) pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozliše-
ním:
• Pole MLC (čelisti)

10 x 10 (12 x 12), 20 x 20 (22 x 22), 30 x 30 (32 x 32), 40 x 40 (42 x 42), 60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80), 100 x 100 (100 x 100), 140 x 140 (140 x 140), 200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300) [mm²]
Po provedení měření importujte hodnoty TPR a PDD do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor (viz str. 54).

Str. 54. ☐

Koeficienty rozptylu pomocí ionizační komory a detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí

10 x 10, 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 300 x 300
[mm²]
• Pole MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Vzorová matice je na str. 357. Po provedení měření importujte koeficienty rozptylu do šablo-
ny Excel od společnosti Brainlab.
Pro malé a velké velikosti pole používejte vhodný detektor v souladu s křížovou kalibrací (viz
Str. 56).

Str. 56. ☐

Diagonální radiální profily pomocí ionizační komory:
• MLC lamely vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

• Čelisti vysunuty, velikost pole 400 x 400 mm2

Po provedení měření importujte diagonální radiální profily do šablony Excel od společnosti
Brainlab.

Str. 57. ☐

Transverzální profily pomocí detektoru s vysokým rozlišením:
• Pole čelistí: 150 x 150 [mm²]
• Pole MLC (viz str. 358)

Po provedení měření importujte transverzální profily do šablony Excel od společnosti Brain-
lab.

Str. 60. ☐

Dynamický posun lamely (pouze dynamická technika IMRT) pomocí kalibrovaného detekto-
ru:
• Pro ozařování dynamických mezer lamel používejte soubory MLC: „V120_1.d01“,

„V120_5.d01“, …, „V120_100.d01“.
• V každém případě: dodejte 300 MU při dávkovém příkonu 300 MU/min.

Vypočítejte dynamický posun lamely pomocí šablony Excel od společnosti Brainlab.

Str. 65. ☐

Kompletní naměřená data (šablonu Excel) odešlete buď přímo do sídla společnosti Brainlab
(radio.physics@brainlab.com), nebo svému místnímu zástupci zajišťujícímu technickou pod-
poru.

☐
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Měření Viz také Hotovo

Připravte požadovaný profil svazku pomocí aplikace Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration (Režim Machine Profile). ☐

Data svazku pro Varian 120 (Režim standardního ozařování)

356 Technická referenční příručka Rev. 1.8 Fyzikální principy Brainlab



18.8.1 Další informace

Vzorová matice

Data změřená pro váš lineární urychlovač se mohou lišit. Tento příklad nepoužívejte při
klinické léčbě.

Nastavení čelistí [mm]

Velikosti
pole
MLC
[mm²]

10 x 10 20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 10
0 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x
140 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 20
0 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 30
0 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 120 (Režim standardního ozařování): Možné naměřené faktory rozptylu (pouze příklady)
• Šedá pole se ve všech případech musí změřit.
• Bílá pole představují kombinace MLC a čelisti, které se nedoporučují pro použití se softwarem

společnosti Brainlab pro plánování léčby radioterapií. Podrobnosti jsou uvedeny v Str. 42.
• Prázdná pole nejsou povolena (viz Str. 56).
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18.8.2 Tvar transverzálního profilu

Tvar transverzálního profilu

Varian 120 (Režim standardního ozařování): Nastavení pole MLC pro měření profilu (směr X a Y)

Obrázek 54 

Otevřené lamely:
Č. lamely: 21-22, 27-34, 37-44

Zavřené lamely

Poloha lamel podle
IEC 1217 -35 mm a +65 mm -50 mm

Data svazku pro Varian 120 (Režim standardního ozařování)
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19 PŘÍLOHA 5
19.1 Co je nového v této revizi Technické referenční

příručky
19.1.1 Seznam změn od revize 1.0 po revizi 1.1

Obecné informace

Kromě drobných zlepšení z hlediska jasnějších informací zahrnuje revize 1.1 této příručky
Technická referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab oproti revizi 1.0 následující změny:
• Tři nové poznámky k bezpečnosti Str. 18 (odstavec 5, 12 a 16).
• Přidané odkazy ke zprávě AAPM TG-106 Report na Str. 45, Str. 171 a Str. 253.
• Přidaná část Str. 66.
• Upravené požadavky na detektor pro všechna měření hloubkové dávky u algoritmů tužkového

svazku a Monte Carlo v kapitolách 5 a 8: doporučuje se použít ionizační komoru místo malé
ionizační komory pro měření hloubkové dávky velkých polí.

• Přidané další velikosti polí pro měření hloubkové dávky pomocí algoritmu tužkového svazku v
kapitole 5 pro následující MLC:
- Brainlab m3
- Brainlab Novalis
- Novalis Tx (režim standardního ozařování)
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120 (režim standardního ozařování)

• Doplněný úplný seznam dat svazku Monte Carlo pro následující kolimátory MLC v kapitole 8:
- Elekta Beam Modulator
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120 (SRS)

• Upravené výstrahy v Str. 257.
• Přidaná část Str. 258.
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19.1.2 Seznam změn od revize 1.1 po revizi 1.2

Obecné informace

Kromě drobných zlepšení z hlediska jasnějších informací zahrnuje revize 1.2 publikace Technická
referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab následující změny oproti revizi 1.1:
• Popis volitelného režimu importu nezpracovaných dat / vkládání dat u algoritmů Tužkový

svazek a Circular Cone v Physics Administration (viz Str. 275), který umožňuje zpracování
údajů

• Popis nového měření, v případě použití nového nástroje pro import a zpracování dat
• Definice efektivního bodu měření je zaktualizovaná s použitím mezinárodních standardů (např.

IAEA TRS-398)
• Úplné seznamy měření Monte Carlo jsou zaktualizovány pro následující kolimátory MLC v

kapitole 8:
- MHI MLC 60
- Novalis Tx
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120

Co je nového v této revizi Technické referenční příručky
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19.1.3 Seznam změn od revize 1.2 po revizi 1.3

Obecné informace

Kromě drobných zlepšení z hlediska jasnějších informací zahrnuje revize 1.3 této příručky
Technická referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab po revizi 1.2 následující změny:
• Více specifickou definici detektoru s vysokým rozlišením. Společnost Brainlab doporučuje

použití nestíněné stereotaktické diody.
• Přidané poznámky k bezpečnosti léčby SRS a SBRT (str. 18).
• Redefinovaný TMR (poměr tkáňového maxima) jako TPR (poměr tkáň - fantom).
• Zlepšený popis dynamického oblouku (str. 41).
• Aktualizovaná data svazku pro Brainlab m3 (str. 69, str. 74, str. 209, str. 212).
• Novalis Tx nahrazen Varian HD120 (str. 124, str. 128, str. 215, str. 218).
• Zlepšená umístění lamely pro Elekta MLCi (str. 81).
• Zlepšený popis měření Monte Carlo (str. 171).
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19.1.4 Seznam změn od revize 1.3 po revizi 1.4

Obecné informace

Kromě drobných zlepšení z hlediska jasnějších informací zahrnuje revize 1.4 této příručky
Technická referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab po revizi 1.3 následující změny:
• Samostatné kontrolní seznamy dat svazku pro tužkový svazek pro aplikace iPlan RT (kapitola

5) a BrainSCAN (viz str. 333).
• Přídavné informace pro doporučené zařízení ve vztahu ke svazkům bez vyrovnávacího filtru

(str. 47, 256).
• Vylepšený popis absolutní kalibrace lineárního urychlovače (str. 49).
• Specifičtější informace o nastavení měření profilu hloubkové dávky a faktoru rozptylu (str. 54 -

56).
• Přídavné informace o dostupnosti specifických funkcí (úplný seznam všech dat svazku).
• Specifičtější informace o použití detektoru a metodě řetězového zapojení pro měření hloubkové

dávky a rozptylu (úplný seznam všech dat svazku).
• Specifičtější informace o vkládání dat svazku týkajících se efektivní a ekvivalentní velikosti pole

(úplný seznam všech dat svazku).
• Změněné pokyny pro měření diagonálního radiálního profilu s demontovatelným MLC (strany

69, 74 a 230).
• Změněné pokyny pro měření diagonálního radiálního profilu s Varian HD120 (str. 128).
• Specifičtější pokyny o měření dynamického posunu lamely s režimem s vysokým dávkovým

příkonem (úplný seznam všech dat svazku).
• Zlepšené nastavení čelisti malého pole pro ověřovací měření ve vodě (úplný seznam všech dat

svazku Monte Carlo).
• Více specifických informací o použití detektoru a metodě řetězového zapojení pro měření

rozptylu u kruhového kuželu (strany 263 a 280).

Co je nového v této revizi Technické referenční příručky
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19.1.5 Seznam změn od revize 1.4 po revizi 1.5

Obecné informace

Kromě drobných zlepšení z hlediska jasnějších informací zahrnuje revize 1.5 této příručky
Technická referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab po revizi 1.4 následující změny:
• Specifičtější informace o vkládání dat svazku s použitím metody šablony programu Excel nebo

metody nezpracovaných dat (strana 28).
• Zlepšené vysvětlení metod stanovení příčných řezů a transportních parametrů z počtu HU

obrazu CT pro výpočet dávky Monte Carlo (strana 167).
• Přesnější informace o omezeních výpočtu obecné dávky pro malá pole léčby (strana 318).
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19.1.6 Seznam změn od revize 1.5 po revizi 1.6

Obecné informace

Kromě drobných zlepšení z hlediska jasnějších informací zahrnuje revize 1.6 této příručky
Technická referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab po revizi 1.5 následující změny:
• Informace o potenciálním úniku dávky způsobeném zavřenými mezerami mezi lamelami MLC

(viz str. 25).
• Definice lineárního urychlovače pro SRS (viz str. 126, str. 154, str. 215, str. 239).
• Seznam kompatibilních lineárních urychlovačů (viz str. 322, str. 325).

Co je nového v této revizi Technické referenční příručky
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19.1.7 Seznam změn od revize 1.6 po revizi 1.7

Obecné informace

Kromě drobných zlepšení z hlediska jasnějších informací zahrnuje revize 1.7 této příručky
Technická referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab po revizi 1.6 následující změny:
• Zlepšená doporučení pro přesnost diagonálních radiálních profilů (viz str. 59).
• Zlepšené pokyny pro měření příčných profilů (viz str. 60).
• Kontrolní seznamy dat svazku pro Elekta MLCi2 (viz str. 81 a str. 181), a Elekta Agility (viz str.

85 a str. 183).
• Zlepšené pokyny pro měření koeficientů rozptylu pro kruhové kužele (viz str. 262).
• Nové informace o zařízeních Elekta MLC (např. omezení tužkového svazku).
• Dodatečná bezpečnostní poznámka (viz str. 18).
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19.1.8 Seznam změn od revize 1.7 po revizi 1.8

Obecné informace

Kromě drobných zlepšení z hlediska jasnějších informací zahrnuje revize 1.8 této příručky
Technická referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab po revizi 1.7 následující změny:
• Doplněný úplný seznam dat svazku Elekta Apex (Pencil Beam a Monte Carlo).
• Podpora algoritmu Monte Carlo FFF je k dispozici od iPlan RT 4.5.4 výše.
• Byla přidána poznámka vztahující se k použití systému „guard-leaf“ u kolimátorů Elekta MLCi,

Elekta MLCi2 a Elekta Agility pro měření dat svazku.
• Byla revidovaná doporučení pro faktory rozptylu a diagonální profily detektoru.

Co je nového v této revizi Technické referenční příručky
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