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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Slik bruker du brukerveiledningen

Formål og målgruppe

• Denne veiledningen gir bakgrunn og referanse for den medisinske fysikken som kreves for å
kunne bruke Brainlab sin programvare for planlegging av radioterapibehandling.

• Denne veiledningen er skrevet for alle medlemmer av det kliniske teamet som bruker eller
håndterer Brainlab sin programvare for planlegging av radioterapibehandling, spesielt
medisinske fysikere.

• Du må lese veiledningen nøye og gjøre deg tilstrekkelig kjent med programvaren før den
brukes.

Tilbakemelding

Ta kontakt på oncology.manuals@brainlab.com dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre
denne veiledningen. Vi ser frem til å høre fra deg.

Tilgjengelige funksjoner

Denne veiledningen inneholder informasjon om forskjellige algoritmer og funksjonene til støttet
maskinvare. Avhengig av hvilken lisens du har kjøpt, hvilken versjon av programmet du har og
nasjonalt pålagte krav, kan det hende at enkelte av algoritmene og funksjonene ikke er
tilgjengelig.
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1.1.1 Typografiske konvensjoner

Varselsymbol

Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder alltid viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetssymbol

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder alltid
sikkerhetskritisk informasjon om omstendigheter som kan føre til maskinfeil, maskinsvikt,
skade på enheten og skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips.
 

Slik bruker du brukerveiledningen
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1.2 Kontaktinformasjon og juridisk informasjon

Support

Ta kontakt med supportavdelingen hos Brainlab hvis ikke du finner informasjonen du trenger i
denne veiledningen, hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer:

Region Telefon E-post

USA og Canada
Tlf.: (800) 597-5911
Faks: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Asia, Australia, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568-44
Faks: +49 89 991568-811

support@brainlab.comLatin-Amerika
Tlf.: +55 11 33 55 33 70
Faks: +55 11 33 55 33 79

Japan
Tlf.: +81-3-3769-6900
Faks: +81-3-3769-6901

Frankrike og fransk-talende
regioner Tlf.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Produsent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

GENERELL INFORMASJON
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1.2.1 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne brukerveiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven.
Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker

• BrainSCAN™ er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• iPlan® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• DosimetryPRO® er et registrert varemerke som tilhører VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® er et registrert varemerke som tilhører Eastman Kodak Company.
• Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation.

CE-merke

• CE-merket viser at dette Brainlab-produktet overholder de essensielle kravene
i direktivet for medisinsk utstyr Medical Device Directive (MDD) (93/42/EEC).

• I henhold til direktivet for medisinsk utstyr (MDD) er iPlan RT Dose og Brain-
SCAN registert som produkter i klasse IIb.

Garanti

Garantier gjelder ikke for produkter som er skadet på grunn av ulykker, feilbruk, uriktig re-
installasjon eller utilstrekkelig innpakning ved retur. Garantier gjelder ikke for
produktkomponenter som har blitt endret eller skiftet ut uten skriftlig tillatelse fra Brainlab.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av
andre enn leger.

Språkinformasjon

Alle brukerhåndbøker fra Brainlab er opprinnelig skrevet på Engelsk.

Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
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1.3 Generelle merknader om systembruk
1.3.1 Tiltenkt bruk

Ansvar

Planleggingsprogramvare fra Brainlab er kun ment å gi ekstra assistanse til medisinsk
personell. De erstatter ikke brukererfaring, og de fritar ikke brukeren fra ansvar ved bruk.

Kontroll av riktighet

All informasjon som legges inn i planleggingsprogramvaren, og all informasjon som
mottas fra planleggingsprogramvaren fra Brainlab som utdata, må kontrolleres for å sikre
at den er korrekt før pasienten behandles.

Kompatibilitet

Kun medisinske enheter og reservedeler spesifisert av Brainlab kan brukes sammen med
planleggingsprogramvaren fra Brainlab. Bruk av uautoriserte enheter og reservedeler kan
påvirke Brainlab-planleggingsprogrammets sikkerhet og/eller effektivitet negativt, og sette
pasienten, brukeren og/eller miljøet i fare.

Ytterligere informasjon

For spesifikk informasjon om tiltenkt bruk av Brainlab sin programvare for radioterapibehandling,
og for tilhørende kompatibilitet, se Klinisk brukerveiledning, iPlan RT Dose.

GENERELL INFORMASJON
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1.4 Sikkerhetsmerknader

Generell informasjon

Dette kapittelet inneholder viktig informasjon som må vurderes for å sikre trygg og effektiv
drift av systemet for behandlingsplanlegging.
Det er ditt ansvar å etablere et omfattende program for kvalitetssikring, som kan oppdage feil,
begrensninger og unøyaktigheter ved behandlingsplanleggingen og systemene for
behandlingslevering. Se kapittelet om kvalitstssikring i denne tekniske referanseveiledningen for
mer informasjon.
Mål den absolutte nøyaktigheten til systemet for behandlingsplanlegging fra Brainlab med brukte
systemer for behandlingslevering ved hjelp av fantomer. Den målte nøyaktigheten må tas i
betraktning ved konfigurering av planparametre for å sikre nøyaktig behandlingslevering.
Sørg for at behandlingsplanen leveres til pasienten på riktig måte. Det anbefales sterkt at det
utføres fantomverifisering for hver behandlingsplan, med nøyaktig de samme
parameterinstillingene som skal brukes for pasienten under faktisk behandling.
For å sikre samsvar i posisjonering og behandlingsparametre i tilfelle flere planleggingssystemer
brukes, må alle endelige posisjoneringer og behandlingsparametre komme fra samme system for
behandlingsplanlegging. Hvis informasjon fra iPlan RT brukes direkte til pasientposisjonering
(f.eks. målposisjoneringsoverlegg), må også den tilhørende behandlingsplanen komme fra iPlan
RT, og behandlingsplanen må ikke modifiseres med andre behandlingsplanleggingssystemer.
Stereotaktisk behandling, som f.eks. stereotaktisk radiokirurgi (SRS) og stereotaktisk radioterapi
for kropp (SBRT) involverer svært høye doserater og doser pr. del, og planlegges vanligvis med
reduserte målvolummarginer. Derfor må du benytte ytterligere forholdsregler for sikkerhet under
behandlingsplanlegging, planoverføring og behandlingslevering. Det anbefales sterkt at det
utføres ekstra kvalitetssikring før all stereotaktisk pasientbehandling.
Alle behandlingsplanrapporter må være godkjent av en kvalifisert person før informasjonen de
inneholder brukes til radioterapiehandling.
Det anbefales at behandlingsplanrapportene brukes til å verifisere alle behandlingsparametre,
inkludert, men ikke begrenset til, kollimatorstørrelse og -posisjoner, enhetens vinkler og
dosespesifikasjoner, direkte på systemet for behandlingslevering.
Pasientbehandling må ikke startes før systemgodkjenning, -verifisering og validering av
pasientbehandlingssystemet, inkludert stråleprofilene, har blitt utført av kunden.
For hver pasientbehandlingsplan må brukeren verifisere at konfigurasjonen for
lineærakseleratoren er overført riktig og brukes av lineærakseleratoren. Dette inkluderer, men er
ikke begrenset til, modus for flating av filter og konfigurering av tilbehør.
Sørg for at personer som er autorisert for å utføre behandlingsplanleggingsfunksjoner har riktig
opplæring for å kunne utføre sin funksjon.
Vær alltid oppmersom på at kvaliteten på utdata kritisk avhenger av kvaliteten på inndata.
Eventuelle uregelmessigheter eller eventuell usikkerhet om inndataenheter, identifisering og
kvalitetsproblemer av andre typer må undersøkes nøye før dataene brukes.
Sørg for at bildeenhetene (f.eks. CT-skanner) er riktig konfigurert og kalibrert. Kontroller
kalibreringen jevnlig ved å ta bilder av og godkjenne testfantomer.
Sjekk nøyaktigheten av den resulterende modellen for ytre kontur og vev som brukes i
doseberegning. Hele området som er relevant for behandlingen må dekkes av konturen.
Under prosessen med fullføring av planleggingen, må du sørge for at du arbeider med riktig
pasientdatasett. Pasientinformasjonen vises på hovedskjermen til systemet for
behandlingsplanlegging fra Brainlab.
Sørg alltid for at systemene for behandlingslevering som brukes ved behandling av en pasient er
de samme som skal brukes under hele planleggingsprosessen, dvs. at valgt maskinprofil
samsvarer med behandlingsmaskinen.
Sørg for at eventuelt tilleggsutstyr for behandlingen, som for eksempel den kjegleformede
kollimatorholderen og den kjegleformede kollimatoren er av riktig størrelse for behandlingsplanen,
og at de er riktig installert i strålebanen før levering. Dine systemer for behandlingslevering er ikke
nødvendigvis i stand til å bekrefte at strålen brytes i tilfelle manglende eller feilaktig tilbehør. Se
også dokumentasjonen for tilbehør.

Sikkerhetsmerknader
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Før behandling, er det ditt ansvar å verifisere, fra innsiden av behandlingsrommet, at valgte
gantry- og benkvinkler kan brukes for å utføre behandlingen uten at det resulterer i skade på
pasienter eller utstyr som f.eks systemet for behandlingslevering.
Det anbefales at du verifiserer og bekrefter pasientoppsettet med en passende metode for
verifisering av posisjon før behandling. Du kan generere prøveplaner ved hjelp av fantomer, og
dermed teste nøyaktighteten til den faktiske metoden for pasientoppsett.
Sørg for at behandlingsplanleggingssystemet fra Brainlab er riktig konfigurert, og at
konfigurasjonen reflekterer konfigureringen i systemet for behandlingslevering. Disse parametrene
inkluderer, men er ikke begrenset til, konvensjonen for lineærakseleratorens parametre, som
f.eks. lineærakseleratorens energi eller fluensmodus, som f.eks. SRS og FFF (flatfilterfritt).
Det er ditt ansvar å sikre at maskinens konfigurasjoner til enhver tid er synkronisert mellom de
ulike konfigureringsstedene (f.eks. systemet for behandlingsplanlegging, systemet for registrering
og verifisering, og systemet for behandlingslevering). Feiltilpassing av maskinkonfigurasjonen
som brukes til planlegging og den som brukes til behandling kan føre til utilsiktet
behandlingslevering, eller avbrutt klinisk arbeidsflyt.
Brainlab gir oppdaterte instruksjoner for måling. Sørg for at de siste måleinstruksjonene brukes
under innhenting av stråledata. Kontakt din spesialist fra Brainlab brukerstøtte for mer
informasjon.
Sørg for at målingene av stråledata er oppdaterte, og at dosealgoritmene er riktig konfigurert og
kalibrert. Kontroller konfigurasjonen og kalibreringen jevnlig ved hjelp av fantommålinger.
Hvis en eller flere komponenter i systemet for behandlingslevering er modifisert, byttet ut eller
omkalibrert, vil det være nødvendig å utføre en omvalidering av systemet for
behandlingsplanlegging i kombinasjon med systemet for behandlingslevering, i samsvar med dine
prosedyrer for kvalitetssikring. Hvis komponenter som påvirker systemets dosimetriske
parametere har blitt endret, må datastrålemålingene gjentas, og reviderte data må føres inn i
systemet ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Administration.
Forhåndsinstallerte drivere, osv., bør ikke endres med mindre det er helt nødvendig. Ved
oppdatering av drivere, viruskannere, osv., må du sikre at systemet for behandlingsplanlegging fra
Brainlab fungerer som før. Det anbefales sterkt at omvalidering av programvaren utføres.
Du må følge spesifikasjonene og anbefalingene fra produsenten av dosimetriutstyret nøye.
Spesielt må alle dosedetektorer ha en klart spesifisert utstrekning av feltstørrelse som de kan
brukes til. Bruk av dosimetriutstyr utenfor spesifikasjonene eller på feil måte kan føre til at
doseutregningene blir feil.
Stråledata fra Brainlab (f.eks. Novalis Tx) som installeres under systemgodkjenning skal kun
brukes til testing, og kan ikke brukes klinisk.
Når målt data sendes til Brainlab, gjelder følgende:
• Brainlab har ingen mulighet til å verifisere korrektheten til

- data mottatt fra en bruker;
- data returnert til en bruker.

• Alle tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab basert på mottatte data avhenger av
informasjonens riktighet.

• Når mottatte data har blitt behandlet av Brainlab og returnert til brukeren, er dette på ingen
måte en forsikring om at data som returneres er korrekt.

• Brukeren er helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av data returnert av Brainlab,
og er også helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av eventuelle tilbakemeldinger
og anbefalinger fra Brainlab. Brukeren må validere sikkerheten og effektiviteten til data
returnert fra Brainlab før pasientbehandling utføres.

• Selv om Brainlab kan ha behandlet data, påvirker ikke dette brukerens overordnede ansvar for
riktigheten av den endelige stråleprofilen.

Se også Klinisk brukerveiledning, iPlan RT, og Brukerveiledning for programvare, Physics
Administration.

GENERELL INFORMASJON
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1.5 Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

For å sikre sikker og riktig bruk av systemet, anbefaler Brainlab at alle brukere deltar i et
omfattende opplæringsprogram i regi av en representant fra Brainlab, før
planleggingsprogramvaren fra Brainlab brukes for første gang.

Operatørprofil

Planleggingsprogramvare fra Brainlab og sikkerhetsenheter skal kun betjenes av kvalifisert
medisinsk personell.

Opplæring og dokumentasjon
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1.5.1 Dokumentasjon

Slik leser du brukerhåndbøkene

Vellykket og sikker behandling ved hjelp av planleggingsprogramvare fra Brainlab krever nøye
prosessplanlegging.
Det er derfor viktig at:
• De relevante brukerhåndbøkene leses nøye før systemet tas i bruk.
• Det gis tilgang til brukerhåndbøkene til enhver tid.

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Veiledning for programvare Detaljerte instruksjoner for bruk av planleggingsprogramvaren
BrainSCAN.

Brukerveiledning for pro-
gramvare (Physics Admini-
stration)

Detaljerte instruksjoner for bruk av applikasjonen Physics Admi-
nistration.

Kliniske brukerveiledninger Detaljerte instruksjoner for bruk av planleggingsprogrammene
iPlan RT.

GENERELL INFORMASJON
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2 GRUNNLEGGENDE
INFORMASJON

2.1 Oppsett for behandlingsfelt

Doseakkumulering i huden

Hvis stråling sendes gjennom et fast lag karbonfiberlag, vil det forekomme svekkelse og
doseakkumulering. 
• Disse effektene kan observeres i alle benketopper med sandwichdesign, benkeinnsatser med

liknende utforming, og immobiliseringsenheter med paneler i fast karbonfiber.
• De skyldes karbonfiberets høye tetthet og kan variere, f.eks. avhengig av stråleenergien og

inngangsvinkelen til benketoppen.

Sammenligning av doseakkumulering

For å illustrere effekten av benketoppbruk på pasientdose, sammenligner følgende eksempel
doseakkumuleringen og dosereduseringen i et vannfantom når behandlingen utføres med
Brainlab bildebenktopp, og når ingen benketopp brukes.
Sammenligning av doseakkumulering ved 6 MV (Monte Carlo-utregning):

①

②

Figur 1 
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Forklaring av doseakkumuleringsdiagram

I Figur 1, begynner benketoppen ved 0,1 cm med et karbonfiberlag på 0,2 cm. Dette etterfølges
av 4,5 cm plastskum, og deretter 0,2 cm karbonfiber. Vannlaget som representerer pasienten
begynner ved 5 cm dybde.
• Den røde kurven ① viser dybdedosen for et gitt antall monitorenheter i vannfantomet når det

ikke brukes benketopp.
• Den blå kurven ② viser dybdedosen for samme antall monitorenheter i vannfantomet ved bruk

av Brainlab Imaging Couch Top.
• Begge kurvene beregnes ved hjelp av en Monte Carlo-algoritme for en fotonstråle på 6 MV.

Merk at den blå kurven ② angir en økning i dosen (huddosen) når strålen når vannfantomet som
representerer pasienten. Dette skjer på grunn av et høyt antall sekundærelektroner som
genereres som et resultat av karbonfibermaterialets relativt høye tetthet. Disse elektronene treffer
hudens overflate, og fører til den høye dosen vist her.

Verifisering

Siden de fleste programvarer for planlegging av radioterapibehandling antar at det kun er luft
mellom lineærakseleratoren og hudoverflaten, kan de ikke modellere eller ta hensyn til slike
effekter. Disse effektene må derfor verifiseres eksperimentelt med passende målemetoder, for
eksempel ved hjelp av et fantom og PMMA-plater. Reduserings- og
doseakkumuleringsresultatene som oppnås i slike eksperimenter må tas i betraktning under
behandlingsplanlegging.
I iPlan RT Dose kan en benketopp velges under overflatesegmentering, slik at effekter som f.eks.
redusering og doseakkumulering kan tas hensyn til under behandlingsplanlegging.

Generelt skal behandling av pasienten gjennom en benketopp bakfra unngås. Hvis slik
behandling derimot anses som nødvendig, må du huske på at den beregnede
dosedistribusjonen ikke inkluderer den ekstra reduksjonen eller den økte huddosen nær
benketoppen. Dette må tas hensyn til under behandlingsplanleggingen, f.eks. ved å velge
passende benketopp for behandlingsplanleggingssystemet (kun iPlan RT Dose).

Sikkerhetsmerknader

Hvis hudoverflaten ikke bestemmes riktig, grunnet dårlig eller ufullstendig bildedata, kan
dette føre til feil i beregningen av tilsvarende dybde. Inngangsregionen for hver stråle eller
lysbue må derfor verifiseres i planleggingsprogramvaren, ved hjelp av dybdevisningen.

Oppsett for behandlingsfelt
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2.1.1 Lekkasjestråling forårsaket av lukkede MLC-bladåpninger

Bakgrunn

Behandlingsplaner for MLC-systemer inneholder vanligvis lukkede bladpar. Ideelt sett skal ingen
dose leveres gjennom det lille mellomrommet mellom de lukkede bladspissene. Men avhengig av
bladspissens utforming på MLC-en, er det teknisk sett uunngåelig med en viss lekkasje med
mindre denne bladåpningen er dekket av Linac-kjever eller en annen ekstra kollimatenhet.

Illustrasjon

Diagrammet viser et lukket MLC-bladpar, der bladåpningen ikke er dekket til, i motsetning til et par
dekket av Linac-kjever:

①

②

③④

Figur 2 

Nr. Komponent

① Linac-kjevenes stilling

② Lukket mMLC-bladpar

③ Resultatdose

④ Lekkasjedose

For å unngå levering av uønsket lekkasjedose til pasienten, er det vesentlig at åpningen mellom
lukkede bladpar alltid er helt lukket av Linac-kjevene.
For noen Linac MLC-kombinasjoner er det teknisk umulig å skjerme de lukkede bladåpningene.
Men siden dosealgoritmene er i stand til å forutsi lekkasjestrålingen forårsaket av de lukkede
bladåpningene, er det mulig å verifisere hvilken virkning den ekstra strålingen har på
pasientbehandlingen.

Detaljert informasjon

Det er et lite område med mindre strålingsskjerming mellom de motstående bladspissene på
lukkede bladpar. Dette skyldes den tekniske utformingen av MLC, dvs. formen av bladets spiss og
en liten åpning som blir værende mellom bladene.
Hvis denne bladåpningen ikke dekkes av f.eks. Linac-kjevene, kan lekkasjestråling passere
gjennom denne åpningen. Mengden av denne lekkasjen beror på doseleveringssystemet og
hovedsakelig på den enkelte behandlingsplanen. Sammenlignet med planlagt behandlingsdose,
kan spesielt IMRT-planer med komplekse bladsekvenser resultere i en betydelig lekkasjedose.

GRUNNLEGGENDE INFORMASJON
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Lekkasjedosen for en behandlingsplan kan bestemmes av fantommålinger med egnet utstyr,
f.eks. strålingssensitive filmer.
Husk at Linac-kjever også er gjenstand for usikkerhet i mekanisk posisjonering. Disse
begrensningene i nøyaktigheten av plassering av Linac-kjever må tas i betraktning ved definering
av kjeveposisjoner til bruk av MLC. For detaljer, vennligst se brukerveiledningen og
spesifikasjonene for din Linac.

Hvordan verifisere systemet

BrainSCAN og iPlan RT har en funksjon som gjør det mulig å automatisk plassere åpningen
mellom de lukkede bladene bak Linac-kjevene under behandlingsplanlegging. Følg trinnene
oppsummert nedenfor for å verifisere at systemet er riktig oppsatt:

Trinn

1.
Utfør en egnet måling for å fastslå de maksimale Linac-kjeveposisjonene som fortsatt vil
dekke MLC-bladåpningen fullstendig hvis bladene lukkes, ved maksimal avstand fra strå-
lens sentralakse.

2.

Sjekk maskinprofilen/stråleprofilen ved bruk av Physics Administration / Beam Profile
Editor for å:
• Forsikre deg om at begrensningene for Linac-kjevens bevegelser er mindre enn eller lik

de maksimale kjeveposisjonene som bestemt i trinn 1.
• Forsikre deg om at bladåpningen til de lukkede bladene plasseres automatisk bak Li-

nac-kjevene.
For å utføre denne kontrollen, eller for å justere Linac-kjevenes bevegelsesgrenser i hen-
hold til de adekvate verdiene, følg instruksjonene som er beskrevet i Brukerveiledning
for programvare, Physics Administration eller Beam Profile Editor-kapitlet i Klinisk
brukerveiledning, iPlan RT Dose.

Oppsett for behandlingsfelt
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2.2 Måling for små strålefelt

Generelle anbefalinger

Bestemte målinger må fullføres før det kan utføres stereotaktisk behandling med svært små
feltstørrelser. Under forutsetning at gjennomsnittet av den inhomogene dosen innenfor det
sensitive detektorvolumet resulterer i et redusert detektorsignal, vil høyere verdier fra mindre
detektorer oftest være nærmere den faktiske verdien. Derfor skal den minste tilgjengelige
detektoren brukes ved utførelse av dosimetri med små felt (Alfonso et al. 2008 og Sauer et al.
2007). For sentralaksemålinger, som for eksempel dybdedose, vevsfantomrater og sprednings-/
utmatingsfaktorer, vil detektordimensjonene som regel være betydelig mindre enn feltstørrelsen.
Det må utvises ekstra forsiktighet ved valg og håndtering av det nødvendige dosimetriutstyret. Når
feltstørrelsene er små er det spesielt viktig å justere vannfantomet og detektorbevegelsens retning
i forhold til stråleaksen og midten av strålen. Selv når detektorstørrelsen passer til små felt som
skal måles, må nøyaktige korrigeringer for sensitivitet (f.eks. detektorsignalets energiavhengighet)
brukes i henhold til spesifikasjonene angitt av detektorens produsent.
For flere detaljer, se de respektive publikasjonene, f.eks. Das, I. J., Ding, G. X. et al. 2008 og
IPEM Report Number 103 2010.

Slik sikrer du nøyaktighet

Du må observere spesifikasjonene og anbefalingene fra produsenten av dosimetriutstyret.
Spesielt dosedetektorer har et klart definert spektrum av feltstørrelser som de kan brukes
til. Bruk av en dosedetektor til et bruksområde annet enn hva den er beregnet på kan føre
til uriktige doseberegninger.

Ved behandling av små feltstørrelser, vil doseprofilen enten bare vise en smal platåregion,
eller ingen platå i det hele tatt. Hvis detektorens sensitivitetsvolum er for stort, vil den
målte dosen være lavere enn den ekte dosen, og dette vil føre til strålingsoverdose. Bruk
av sensitivitetsvolumer av uriktig størrelse er en medvirkende årsak til uriktig dosemåling.

Dosemålingen for små strålingsfelt (feltstørrelse mindre enn 30 x 30 mm2) må utføres ved
hjelp av utstyr som passer til disse feltstørrelsene.

GRUNNLEGGENDE INFORMASJON

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 27



2.3 Metoder for måling av stråledata

Måling av stråledata

Det finnes to alternativer for måling av stråledata:

Alternativ Beskrivelse

Metode med Brainlabs
Excel-mal

Excel-malene fra Brainlab kan brukes til å registrere målte stråledata.
Dataene må klippes ut og limes inn i Beam Profile Editor eller Phy-
sics Administration i Machine Profile-modus.

Rådata-metoden

Data kan registreres direkte i Beam Profile Editor eller Physics Ad-
ministration i rådata-modus.
Raw Data-modus kan brukes på hvilken som helst datamaskin. Spør
Brainlab-representanten din hvis du ønsker installasjonsprogrammet
for Raw Data-modus.

Beam Profile Editor

Når du bruker Beam Profile Editor:

Metode Se

Sirkelformede kjegler
Excel-mal

Side 251

Blyantstråle Side 45

Monte Carlo Raw Data-modus Side 169

Physics Administration

Når du bruker Physics Administration,

Metode Se

Sirkelformede kjegler
Excel-mal Side 251

Raw Data-modus Side 277

Blyantstråle
Excel-mal Side 45

(Valgfritt) Raw Data-modus for visse systemer (og
iPlan RT 4.5.3 eller nyere) Side 273

Monte Carlo Raw Data-modus Side 169

iPlan RT 4.5.3 og nyere støtter Pencil Beam Raw Data-modus for ikke-FFF-stråler for følgende
systemer:
• Brainlab Novalis (Classic)
• Brainlab Novalix TX (inkludert avflatingsfilter i SRS-modus)
• MHI TM2000
• Varian TrueBeam (kun ikke-FFF-stråler)
• Varian TrueBeam STx (kun ikke-FFF-stråler)

Bruk av Pencil Beam-rådatametoden er for tiden valgfritt. Andre systemer eller stråledata i FFF-
modus krever bruk av Excel-malmetoden.

Metoder for måling av stråledata
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2.3.1 Registrering av maskinprofildata med Brainlabs Excel-maler

Generell informasjon

Når du bruker Brainlabs Excel-maler, finnes det ingen direkte måte å kopiere data til Beam
Profile Editor / Physics Administration (Machine Profile-modus). Brainlabs arbeidsstasjon
støtter ikke Microsoft Excel. Derfor kreves det et par mellomtrinn for å flytte stråledata (f.eks. PDD/
TMR, sprednings- eller radialfaktorer som mottas av Brainlab-fysikk etter behandling) fra Excel-
malen til Beam Profile Editor / Physics Administration (Machine Profile-modus).
Dataene må kopieres inn i en ny Excel-arbeidsbok, deretter lagres som en tabulatordelt tekstfil.
Dataene må deretter overføres til Brainlab-arbeidsstasjonen (f.eks. ved hjelp av en tilordnet
stasjon eller en USB-stasjon), der de kan åpnes som en tekstfil før den klippes og limes inn i
maskinprofilen. Dette må gjøres for hver tabell som inneholder stråledata (f.eks. PDD/TMR,
spredningsfaktorer eller radiale faktorer som mottas av Brainlab-fysikk etter behandling).

Arbeidsflyt

Trinn

1.

Kopiere dataene inn i en ny Excel-arbeidsbok:
• Merk hele tabellen

• Lim inn dataene i en ny Excel-arbeidsbok

2.

Lagre arbeidsboken som en tekstfiltype (tabulatordelt) (*.txt).

3. Overfør den tabulatordelte tekstfilen til Brainlab-arbeidsstasjonen.

4. Åpne tekstfilen på Brainlab-arbeidsstasjonen med tekstredigeringsprogrammet Notis-
blokk.

5. Velg Alle data i tekstfilen og Kopiere.
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Trinn

6.

Lim inn dataene i riktig tabell i Beam Profile Editor / Physics Administration:
• Velg den "tomme boksen" øverst til venstre på tabellen

• Velg Paste (lim inn) fra rullegardinmenyen Edit (rediger) (eller bruk tastaturkombinasjo-
nen Ctrl + V)

Metoder for måling av stråledata
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2.3.2 Registrering av maskinprofildata med rådata

Generell informasjon

Når du bruker Raw Data-modus, må du se Entering and Processing Beam Data (Innføring og
behandling av stråledata) i Brukerveiledning for programvare, Physics Administration.
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3 BLYANTSTRÅLE:
ALGORITME

3.1 Algoritme for blyantstråledose

Bakgrunn

Blyantstrålealgoritmer er godt etablerte og aksepterte metoder for beregning av dosedistribusjoner
i radioterapi.
I Brainlabs algoritme for blyantstråledoser deles innkommende stråler opp i mange mindre,
tynnere stråler. For hver av disse tynne strålene utføres en individuell radiologisk korrigering av
banelengden, for å korrigere for inhomogeniteter i vevstettheten, og det tas hensyn til selv
inhomogeniteter med svært liten oppbygning. Fast Fourier Transformation (FFT, rask Fourier-
transformering) brukes til å bryte strålekjernen med strålens fluensdistribusjon. Algoritmen bruker
hurtig strålesporing og adaptive rutenettberegninger som reduserer nødvendig antall
doseutregninger. På grunn av disse optimeringene kan dosedistribusjoner i 2D og 3D regnes ut i
løpet av millisekunder.
Brainlabs algoritme for blyantstråledoser er basert på utgivelser av Mohan et al. (1985, 1986 og
1987). Det er laget for å fungere med konform stråle, konform lysbue, og IMRT-
behandlingsmetoder. Dette kapittelet beskriver dosealgoritmen slik den brukes i Brainlabs
planleggingsprogramvare for ulike behandlingsmoduler.

Monoenergisk blyantstråle (MPB)

I påfølgende tekst brukes definisjonen monoenergisk blyantstråle for en parallell monoenergisk
fotonstråle med energi E og uendelig lite tverrsnitt. En blyantstråleinngang på et homogent
vannfantom som er vinkelrett i forhold til overflaten forårsaker en dosedistribusjon. Hvis vi går ut
fra at fotonfluensen i vannet har en lineær reduksjon, angis antall første kollisjoner i et
enhetsvolum som finner sted på dybde d under vannoverflaten av

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
der:

NOF E( ) Antall fotoner med energi E, var gjennomsnittet over åpent felt. Stråleintensi-
tetens radialvariasjon legges inn på et senere punkt.

μwater E( ) Koeffisient for lineær avsvekkelse av fotoner i vann.

d Dybden av observasjonspunktet i vann.

Differensiell blyantstråle (DPB)

En differensiell blyantstråle (DPB) beskriver dosedistribusjonen i forhold til den første kollisjonen
av en monoenergisk blyantstråle av fotoner i et uendelig stort homogent medium.
Dosedistribusjonen kPB, diff (E, lPQ, θPQ) er en funksjon av fotonenergi E, avstanden lPQ mellom
punktet for første kollisjon P og observasjonspunkt Q og polvinkel θ mellom den innkommende
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blyantstrålen og spredningsretningen (se Figur 3). Utregningen av DPB-dosedistribusjoner utføres
ved hjelp av en Monte Carlo-kode for ulike fotonenergier mellom 100 keV og 50 MeV.
Den tar hensyn til spredningen av sekundære fotoner og elektroner opptil et bestemt
grenseenerginivå.
Definisjon av differensiell blyantstråle:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Figur 3 

Blyantstrålekjerne

Når DPB-ene og antall protoner på dybde d er kjent, angis dosen av en monoenergisk blyantstråle
på punkt Q av linjeintegralet i det semi-uendelige vannfantomet. Når fotonstrålens
akseleratoravhengige energidistribusjon NOF(E) er kjent, kan integrering over alle energier
utføres, gitt den polyenergetiske blyantstrålekjernen.

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

Korrigering av kildefunksjon

En optimal korrigering av kildefunksjon kan benyttes. Denne beskriver inngangen til kildens
endelige størrelse, spredningen av kollimator og avflatingsfilter, bladendenes kurvatur, og andre
effekter som utvider halvskyggen.
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Korrigeringen av kildefunksjonen er satt til å ha en Gaussisk distribusjon med breddesigma og
amplitude ved på et bestemt dybdenivå. Breddesigmaet og amplituden kan angis for to
dybdenivåer i Beam Profile Editor / Physics Administration.
Verdiene sigma og amplitude er lineært interpolerte for alle andre dybdenivåer.
Kildefunksjonskorrigeringen er innlemmet i doseberegningen ved brytning av blyantstrålekjernene
kPB, poly (x, y, d) med den gaussiske distribusjonen gSFC (x, y, d), der amplituden A(d) gir
brøkdelen av den gaussiske distribusjonen som er viklet med kjernen. 
Ytterligere målinger er nødvendig for å justere kildefunksjonskorrigering og strålefeltkorrigering.

Strålefeltkorrigering

Strålefeltkorrigering tillater små avvik fra strålefeltet, forårsaket av spalteinnstillinger og MLC-
formen (rund bladende og tongue-and-groove) som skal korrigeres med hensyn til den nominelle
feltstørrelsen definert av MLC.
• I bladretningen kan en forskyvning defineres i Beam Profile Editor / Physics Administration

ved hjelp av verdien Leaf Shift Static i delen Radiologic Field.
• Hvis vinkelrett i forhold til bladretningen, kan påkrevd forskyvning defineres i Beam Profile

Editor / Physics Administration ved hjelp av verdien Tongue and Groove Size i delen
Radiologic Field.

Ekvivalent feltstørrelse

Ekvivalent kvadratfeltstørrelse for MLC er lik kvadratroten av MLC-feltarealet med hensyn til
radiologiske feltkorrigeringer (se forrige avsnitt så vel som side 65).
Ekvivalent kvadratfeltstørrelse for kjever beregnes ved hjelp av areal-til-perimeter-formelen
[Sterling].

Idealisert dosedistribusjon (IDD)

Den idealiserte dosedistribusjonen (IDD) for en kollimator med tilfeldig form, er den
todimensjonale brytningen av den polyenergiske blyantstrålekjernen med fotonfluensen. Den
beskriver dosedistribusjonen i fotonstråler i et homogent vannfantom, og angis av

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

Fotonfluensen på et isosenterplan som er vinkelrett i forhold til sentralstrålen på dybdenivå d,
angis av

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

der φ0(x,y) er isosenterplanets fluensmatrise fordi kollimatorens form har verdi 1 for åpne og 0 for
lukkede felt. Fraksjonsverdier brukes hvis en matrisevoksel er delvis dekket av blader (Figur 4).
RFS(r,d) er radialfaktoren som angir fotonfluensen på følgende avstand fra sentralstrålen på
dybdenivå d i fantomet.

r x2 y2+=
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Fluensmatrise

Figur 4 
Fluensmatrisen (over) viser en kontur av målvolumet fra stråleøyeperspektiv. Fraksjonsverdier
brukes hvis matrisevokslene er delvis dekket av blader.

Total dose

Følgende formel brukes til utregning av den totale dosen for en formet stråle på et punkt i vevet

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

der:

MU Monitorenheter som brukes av lineærakseleratoren.

NLOut

Nominell lineærakseleratorutmating, som gir forholdet mellom den abso-
lutte dosen, målt i vannfantomet for et åpent felt (kalibreringsfeltstørrelse)
ved kalibreringsdybde dcal, delt på antall monitorenheter (MU) som bru-
kes.

cjaw
Størrelse på ekvivalent kvadratfelt for kjever, beregnet med areal-til-peri-
meter-formelen [Sterling].

cmlc
Størrelse på ekvivalent kvadratfelt for MLC, beregnet som kvadratroten av
MLC-feltarealet med hensyn til radiologiske feltkorrigeringer.

lrad
Strålens radiologiske banelengde (dybde) fra vevsoverflaten til observa-
sjonspunktet, med korrigering for inhomogeniteter i vevstettheten.

SSD Sentralstrålens avstand mellom kilde og overflate.

SID Kilde-isosenter-avstand.

d Dybden av observasjonspunktet i vev.

dcal Dybden på punktet der NLOut- og spredningsfaktorer ble målt.

St(cmlc,cjaw) Total spredningsfaktor, som beskriver den relative utmatingsfaktoren for et
kvadratisk MLC og kjevefelt.
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TPR (lrad,cd,coll) Vevsfantomforhold, definert som dosen på et punkt i fantomet delt på do-
sen ved samme punkt på en fast kalibreringsdybde, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Idealisert dosedistribusjon ved dybde Irad med

x SID
SSD d+
--------------------⋅

og y analog.

Definisjon av koordinatorer og parametre

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Figur 5 
Konvulsjonen mellom blyantstrålekjernene og fotonfluenskartet forutsetter at blyantstrålekjernene
er omregningsinvariante i x- og y-retningen, hvilket betyr at et homogent medium er antatt. For
doser som er utregnet ved siden av inhomogeniteter kan det hende at denne forutsetningen ikke
stemmer, og utregningen kan være feil.
For inhomogene områder som strålen krysser, utregnes riktig banelengde, og algoritmen beregner
riktige verdier hvis avstanden til heterogeniteten er stor nok til at likevekten gjenopprettes.

Strålefaktorer (RFS)

Strålefaktorer er relative dosedistribusjoner langs stråleretningen til den sentrale stråleaksen

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

og den strålingssymetriske dosen

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

hvor radialavstanden til sentralstrålen er:

r x2 y2+=
De andre parametrene er beskrevet ovenfor.
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Kalibrering av monitorenheten

Monitorenheter (MU) er målingsenheter som brukes til å kvantifisere dosen som leveres av en
lineærakselerator. Disse enheten kalibreres til absorbert dose til vann i grått. Dette utføres som
regel ved hjelp av et vannfantom under referanseforhold på en standard dybde, dcal, en avstand
mellom kilde og overflate, SSDcal og en standard feltstørrelse (vanligvis 100 x 100 mm²), som gir
nominell lineærakseleratorutmating:

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

Total spredningsfaktor (St)

Totale spredningsfaktorer (St) beskriver lineærakseleratorens relative doseutmating på
kalibreringspunktet i vann for ulike kjeve- og MLC-størrelser. St viser hode- og fantomspredning.
Det er viktig at de totale spredningsfaktorene St måles med kalibreringsoppsettet beskrevet
ovenfor (SSDcal, dcal).
Målingen av totale spredningsfaktorer utføres på strålens sentralakse ved dybdenivå dcal i
fantomet for ulike kombinasjoner av forskjellige feltkjeve- og MLC-størrelser. Anbefalte størrelser
avhenger av hvilken type MLC målingene skal utføres for. Når det gjelder spredningsfaktorer, må
dosene måles på samme dybde dcal og samme SSDcal der lineærakseleratorutmatingen måles.
Normalisering av spredningsfaktor St utføres med hensyn til dosen målt for en bestemt
normaliseringsfeltstørrelse (vanligvis benyttes en kjeve- og MLC-feltstørrelse på 100 x 100 mm²).

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

der:

cmlc Størrelse på kvadratfelts MLC-åpning.

cjaw Størrelse på kvadratfelts kjeveåpning.

ccal Kalibreringsfeltstørrelse.

dcal
Dybden i fantomet der kalibreringsmålinger for spredningsfaktorer og nominell li-
neærakseleratorutmating utføres.

SSDcal Avstand mellom kilde og overflate for kalibrering.

Vevsfantomforhold (TPR)

TPR gir enda en metode for karakterisering av dybdekarakteristikkene for strålingsinteraksjon.
Sammenlignet med prosentmessig dybdedose (PDD), reflekterer TPR den mer praktiske
situasjonen der SSD endres mens SAD (som vanligvis tilsvarer SDD) er konstant. Det er påvist
[Khan] at TPR er tilnærmet uavhengig av SSD, siden det kan antas at det fraksjonerte
spredningsbidraget til dybdedosen på et målepunkt kun er en funksjon av feltstørrelsen på
målingspunktet og dybden på målingspunktet i vevet.
Når det gjelder kalibrering av blyantstrålealgoritmen, måles TPR ved å variere SSD ved hjelp av et
vannfantom for ulike (og eventuelt kvadratiske) feltstørrelser og en fast SDD.
En TPR kan også utregnes fra en prosentmessig dybdedosedistribusjon (PDD) som måles med
konstant SSD og detektoren i bevegelse langs den sentrale stråleaksen. Den nødvendige
transformeringen er basert på følgende ligning [Khan].

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

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

ved bruk av kollimatorfeltstørrelse c på SSD, kollimatorfeltstørrelse cd ved dybde d
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cd c
SSDcal d+( )

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

og kollimatorfeltstørrelse cdcal på kalibreringsdybde dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

Forutsatt at

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

transformeringen reduseres til

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

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

SSDcal d+( )2

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

Feilen som produseres under denne forutsetningen øker med økende dybde og synkende
feltstørrelse.
MERK: Vevsfantomraten tilsvarer vevets maksimalforhold hvis kalibreringsdybden tilsvarer en
dybde på maksimalt (dcal = dmax). 

Korrigering av radiologisk banelengde (RPL)

Som utgangspunkt er banelengdekorrigeringen aktivert for blyantstrålealgoritmen. Algoritmen
bruker lysstrålesporing langs en lysstråle som går fra kilden til observasjonspunktet for å beregne
radiologisk banelengde. Det korrigerer med hensyn til inhomogeniteter i vevet, og er basert på CT
Hounsfield-enheter. Det er derfor nødvendig at CT-skanneren som brukes til avbildning av
pasienten er riktig kalibrert. 
MERK: Alle områder utenfor den ytre konturen antas å være luft, og det utføres ingen
dybdeutregning, selv om vevsheterogenitetkorrigering er slått av.
 

Omregningen av CT-numre (HU) til elektrontetthet antas å være lineær i området fra -1 000
(elektrontetthet = 0,0) opptil 47 (elektrontetthet = 1,0). Over denne verdien er den også antatt å
være lineær, men med en annen helling. I henhold til Schneider 1996, brukes følgende forhold
som standard:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Om nødvendig kan denne standarden redigeres etter behov, dersom du bruker iPlan RT Dose
planleggingsprogramvare for radioterapi. For RPL-utregninger spores banen til en rett lysstråle til
kilden på et gitt punkt inne i pasientskanningen. Avstanden gjennom hver voksel i lysstrålens bane
er proporsjonal til elektrontettheten til vokselen. Summen av alle korrigerte avstander gjennom
vokslene gir den radiologiske banelengden til punktet der dosen utregnes.

Adaptiv rutenettdoseberegning

En adaptiv rutenettalgoritme brukes til utregning av dosedistribusjoner i todimensjonale bilder
(f.eks. skivebilder) eller i tre-dimensjonale volumer (f.eks. DVH). Algoritmen kan akselerere
doseutregningen betraktelig ved å benytte seg av det faktum at piksel- eller vokseloppløsningen
er finere enn oppløsningen på lokale endringer i dosedistribusjonen. Rutenettstørrelsen tilpasses
lokalt slik at dosedistribusjonen oppnår en forhåndsdefinert nøyaktighet.
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Den adaptive rutenettalgoritmen regner først ut doseverdiene på et grovt rutenett, ved hjelp av
blyantstråledosens algoritme. Når doseverdiene i området rundt et adaptivt rutenettpunkt kan
beskrives omtrentlig ved interpolasjon, interpoleres de mellomliggende doseverdiene mellom de
adaptive rutenettpunktene. I motsatt tilfelle vil trinnstørrelsen på punktene på det adaptive
rutenettet reduseres lokalt. Doseverdiene beregnes direkte på de nye rutenettpunktene ved hjelp
av dosealgoritmen. Denne prosedyren repeteres rekursivt, inntil den nødvendige nøyaktigheten er
oppnådd.
Derfor er det adaptive rutenettet vanligvis grovt i områder med jevne dosedistribusjoner, og fint i
områder der dosedistribusjonene er inhomogene (dvs. nær halvskyggeregionene til en stråle eller
i nærheten av inhomogeniteter i vevet).
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3.1.1 Blyantstråle for dynamisk konform lysbue

Doseutregning

Dynamiske lysbuer representeres som et antall N-kontrollpunkter, som regel for hver 10°
gantryvinkel mellom start- og endevinkelen. Hvert kontrollpunkt har sin egen MLC og kjeveform.
Doseutregningen for en lysbue utføres ved at lysbuen deles inn i N - 1 lysbuesegmentstråler. Hver
lysbuesegmentstråle er plassert midt mellom to kontrollpunkter, og fluensen er beregnet fra den
kontinuerlige bladbevegelsen mellom de to kontrollpunktene før og etter lysbuesegmentstrålen.
Ettersom det antas at lineærakseleratorens doserate er konstant under lysbuen, vil hver
lysbuesegmentstråle tilføre samme brøkdel monitorenheter. For eksempel vil en lysbue med 300
MU som starter fra gantryvinkel 0° til gantryvinkel 30° ha fire kontrollpunkter, med MLC og
kjeveformdefinisjon ved 0°, 10°, 20° og 30°. Doseutregningen er en oppsummering av de tre
lysbuesegmentstrålene ved 5°, 15° og 25°, med 100 MU hver.
Dosen fra en lysbue til et tilfeldig punkt er gitt av summen til de N - 1 lysbuesegmentstrålene, der
hver stråle er utregnet i henhold til den konforme strålealgoritmen:

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 er antall monitorenheter for den fullstendige lysbuen.
MERK: Den beskrevne inndelingen i lysbuesegmentstråler er implementert siden iPlan RT 4.5.1.
iPlan RT Dose 4.1.x beregner dosen for faste stråler på hvert N-lysbuekontrollpunkt, og
monitorenhetene distribueres slik at det første og siste kontrollpunktet får halvparten av MU-en til
de indre kontrollpunktene.
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3.2 Blyantstrålealgoritmens begrensninger

Primær kjeveposisjonering

Bruken av behandlingsfelt der primærkjevene blokkerer MLC-åpningen kan føre til uriktig
doseutregning. Dette er fordi blyantstråledosealgoritmen ikke beregner skjæringspunktet mellom
MLC og kjeveåpningen riktig. Dette kan føre til at en uriktig dybdedosekurve velges fra PDD/TPR-
tabellene i stråledataene.

Primær kjeveoverlapping

① ②

Figur 6 

Nr. Komponent

① Primær kjeveoverlapping på 4 mm

② Primær kjeveoverlapping på 44 mm

Slik sikrer du nøyaktighet

På de fleste lineærakseleratorer har primærkjevene en bredere halvskygge og større
posisjoneringstoleranser. Det anbefales derfor å posisjonere primærkjevene med en viss avstand
(f.eks. standardmarginene fra Brainlab) bak de ytterste MLC-bladene.

Sikkerhetsmerknader

Behandlingsmetoder som bruker primærkjever til kollimering mens MLC-bladene er trukket
tilbake, anbefales ikke. For å utføre behandling med rektangulære felter, bør MLC-bladene
brukes istedenfor primærkjevene. Eventuelt kan MLC-bladene brukes i tillegg til
primærkjevene for å kollimere strålingsfeltet.
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3.2.1 Ekstrapolering utenfor målte verdier

Bakgrunn

Blyantstråledosealgoritmen bruker tabulerte målte verdier for utregning av dose. Selv om bruk av
disse algoritmene utover målte verdier ikke anbefales, bruker algoritmen ekstrapoleringene
beskrevet i følgende tabell. Du må være oppmerksom på at ekstrapolerte verdier ikke
representerer virkeligheten med samme nøyaktighetsgrad som dosealgoritmen generelt gjør.

Hvis dosealgoritmen brukes med parametre som er utenfor målte og tabulerte verdier, kan
ikke den utregnede dosens nøyaktighet garanteres. Du må sikre at alle nødvendige
parametre, spesielt feltstørrelse, dybde og avstand utenfor aksen for pasientbehandlingen
inkluderes i målt stråledata.

Målte verdier

Dybdedose

Dybde < Minimal dybde Konstant ekstrapolering av PDD/TPR (min. dybde)

Dybde > Maksimal dybde

Ekstrapoleringspunkter som beregner den eksponensielle
funksjonen: maksimal dybde, mellomliggende dybde (dybden
omtrent i midten mellom maksimaldosens dybde og maksi-
mal dybde)

Feltstørrelse < Minimal feltstørrel-
se Konstant ekstrapolering av PDD/TPR (min. feltstørrelse)

Feltstørrelse > Maksimal feltstør-
relse Konstant ekstrapolering av PDD/TPR (maks. feltstørrelse)

Spredning

MLC-størrelse < Minimal MLC-
størrelse Konstant ekstrapolering av spredning (min. MLC-størrelse)

MLC-størrelse > Maksimal MLC-
størrelse Konstant ekstrapolering av spredning (maks. MLC-størrelse)

Kjevestørrelse < Minimal kjeve-
størrelse Konstant ekstrapolering av spredning (min. kjevestørrelse)

Kjevestørrelse > Maksimal kjeve-
størrelse Konstant ekstrapolering av spredning (maks. kjevestørrelse)

RFS

Dybde < Minimal dybde Konstant ekstrapolering av RFS (min. dybde)

Dybde > Maksimal dybde Konstant ekstrapolering av RFS (maks. dybde)

Radius < Minimal radius Konstant ekstrapolering av RFS (min. radius)

Radius > Maksimal radius Konstant ekstrapolering av RFS (maks. radius)
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3.2.2 Andre begrensninger

Blyantstrålebegrensninger

Blyantstrålens dosealgoritme skiller ikke mellom MLC- og kjevehalvskyggen. Derfor kan
nøyaktigheten av dosefrafallet i y-retningen svekkes for Elekta MLC-systemer med "guard leaf"-
atferd (MLCi, MLCi2 og Agility).

Ved bruk av blyantstrålealgoritmen i doseutregninger i nærheten av inhomogene områder
som for eksempel lunge- eller benvev, eller i nærheten av vevsgrensen (begge innenfor et
par centimetre), kan den kalkulerte dosen avvike fra den faktiske gitte dosen med mer enn
10 %.

Avhengig av MLC-type, bruker blyantstrålealgoritmen kjerner av en bestemt oppløsning
som definerer den totale oppløsningen til dosekalkuleringen vinkelrett i forhold til
stråleaksen. For små strukturer kombinert med utilstrekkelig rutenettstørrelse for kjernen,
kan blyantstråleutregningen være for grov til å kunne identifisere alle detaljer av levert
dosedistribusjon.

Feltbredden til det maksimalt åpne MLC-feltet er begrenset av lineærakseleratorens
utforming (f.eks primærkollimator, flatfilter). Blyantstrålealgoritmens strålingsfaktorer
avbilder ikke nødvendigvis dette. Derfor er nøyaktigheten til den utregnede dosen for
større avstander fra sentralaksen begrenset.

Generelle begrensninger ved doseberegning for små behandlingsfelt oppsummeres i Side
316. Hvis disse begrensningene ikke følges, kan det føre til et avvik mellom beregnet dose
og faktisk administrert dose på over 10 %.
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4 BLYANTSTRÅLE:
GENERELL MÅLING AV
STRÅLEDATA

4.1 Innføring

Formålet med dette kapittelet

Dette kapittelet beskriver anbefalte måleteknikker for innhenting av stråledata som trengs for
doseutregning med blyantstrålealgoritmen fra Brainlab, ved bruk av Excel-mal-metoden.
I tillegg til å gi generelle anvisninger, inneholder kapittelet også spesifikk informasjon som for
eksempel MLC- og kjevefeltstørrelser, som skal brukes til måling.

Idriftsettelse av en lineærakselerator

Før idriftsettelsen av lineærakseleratoren din påbegynnes, skal du sørge for å være kjent med
nasjonale eller internasjonale anbefalinger vedrørende idriftsettelse av en lineærakselerator, som
f.eks. AAPM TG-106 Report.
Denne rapporten gir retningslinjer og anbefalinger for riktig valg av fantomer og detektorer,
hvordan montere et fantom for datainnhenting for både skanne- og ikke-skannedata, prosedyrer
for innhenting av bestemte foton- og elektronstråleparametre, og metoder for redusering av
målefeil (< 1 %), stråledatabehandling og brytning av detektorstørrelsen for nøyaktige profiler.
TG-106 gir også en kort omtale av den nye trenden i Monte Carlo-simuleringsteknikker innen
idriftsettelse av foton- og elektronstråler. Prosedyrene som beskrives i denne rapporten er til hjelp
for kvalifiserte medisinske fysikere når de enten skal måle et komplett sett med stråledata, eller
skal verifisere en delmengde data før første gangs bruk eller for periodiske målinger for
kvalitetssikring (Das et al. 2008).

Definisjoner og forkortelser

Uttrykk Forklaring

MLC Multileaf Collimator (Flerbladskollimator)

NLOut Nominal Linac Output (Nominell lineærakseleratorutmating)

PDD Percentage Depth Dose (Prosentmessig dybdedose)

RFS Radial Factors (Strålefaktorer)

SFC Source Function Correction (Korrigering av kildefunksjon)

SID Source-Isocenter Distance (Avstand mellom kilde og isosenter)
(1 000 mm)

SSD Source-surface Distance (Avstand mellom kilde og overflate)
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Uttrykk Forklaring

TPR

Tissue Phantom Ratio (Vevsfantomforhold)
MERK: Avhengig av kalibreringsdybde dcal, kan dybdedosedata
faktisk være TMR (Tissue Maximum Ratio (maksimalt vevsfor-
hold); dcal = dmax). 

Målingsnøyaktighet

Målingene angitt i denne brukerveiledningen er tilstrekkelig til å oppnå spesifisert nøyaktighet for
Brainlab-dosealgoritmer. Hvis du ønsker å forbedre nøyaktigheten av doseutregningen, må du
utføre målingene med ekstrem forsiktighet, repetere dem, velge de beste resultatene (f.eks. de
med minst støy), og regne ut snittet av disse. En finere enn anbefalt økning for feltstørrelse,
dybde eller stråleretning, selv om det ikke er forbudt, vil ikke forbedre dosenøyaktigheten
nevneverdig.

Nøyaktigheten av alle Brainlabs dosealgoritmer er direkte avhengig av nøyaktigheten og
omfanget av stråledatamålingene. Du må sikre at stråledatamålingene dekker omfanget av
feltstørrelser og -dybder som skal brukes i senere behandlingsplanlegging. Dette gjelder
spesielt for målinger av spredningsfaktorer, stråleprofiler og dybdedose.

For å få nøyaktige resultater må du konfigurere lineærakseleratoren og den motoriserte
vanntanken med ekstrem forsiktighet. Den sentrale stråleaksen må være helt vertikal, dvs.
rettvinklet i forhold til vannflaten. I hvert tilfelle må detektorbevegelsens retning være helt
på linje med vannoverflaten og med sentralstråleaksen.

Datakorrigering

Et begrenset nivå av datakorrigering er tillatt, for å eliminere små feil under innhenting av
måledata. Slike korrigeringer må imidlertid brukes forsiktig. Det er alltid bedre å unngå
korrigeringer ved å måle data som ikke må modifiseres.

Stråleprofilverifisering

Det er sykehuslegens ansvar å utføre riktig verifisering av hver nyopprettede eller modifiserte
stråleprofil (maskinprofil). Dette må inkludere prøving fra ende til ende for hver
behandlingsmodalitet og behandlingsforutsetning som skal brukes klinisk. Du skal alltid konsultere
relevante nasjonale eller internasjonale anbefalinger for kvalitetssikring (f.eks. IAEA TRS-430).

Ansvar

Etter at målt data er tilsendt Brainlab, har ikke Brainlab noen mulighet til å kontrollere
nøyaktigheten av:
• data mottatt fra en bruker;
• data returnert til en bruker.

Alle tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab basert på mottatte data avhenger av
informasjonens riktighet. Når mottatte data har blitt behandlet av Brainlab og returnert til
brukeren, er dette på ingen måte en forsikring om at data som returneres er korrekt.
Brukeren er helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av data returnert av
Brainlab, og er også helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av eventuelle
tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab. Brukeren må validere sikkerheten og
effektiviteten til data returnert fra Brainlab før pasientbehandling utføres. Selv om Brainlab
kan ha behandlet data, påvirker ikke dette brukerens overordnede ansvar for riktigheten av
den endelige stråleprofilen.

Innføring

46 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



4.1.1 Anbefalt utstyr

Bakgrunn

Følgende utstyr er nødvendig for å utføre de anbefalte målingene. Noen av disse er valgfrie og
avhenger av type dosealgoritme, lineærakselerator, kollimator og behandlingsmodalitet.

Utstyr

Komponent Forklaring

Motorisert vann-
tank

Tanken skal strekke seg minst 50 mm forbi alle fire sider av den målte feltstør-
relsen ved målingsdybden. Den skal også strekke seg minst 50 mm forbi må-
lingens maksimaldybde. For en standard feltstørrelse på 400 x 400 mm², er
det nødvendig med en dybde på opptil 350 mm, et fantom med en baseflate
på mer enn 500 x 500 mm², og en vanndybde på minst 400 mm.

Kalibrert kam-
mer

Det er påkrevd med et kalibrert sylindrisk ioniseringskammer med et hulrom
på minst 0,125 cm3, men ikke mer enn 0,6 cm3. Det effektive målepunktet
skal fastsettes basert på internasjonalt gyldige dosimetristandarder (f.eks.
IAEA TRS-398), og anbefalinger fra detektorleverandøren.

Ioniseringskam-
mer

Et sylindrisk ioniseringskammer med et hulrom på 0,125 cm3 eller mindre.
Det effektive målepunktet skal fastsettes basert på internasjonalt gyldige dosi-
metristandarder (f.eks. IAEA TRS-398), og anbefalinger fra detektorleveran-
døren.

Høyoppløsnings-
detektor

Det er nødvendig med en svært liten detektor for profilmålinger med høy opp-
løsning og dosimetri av små felt. Brainlab anbefaler at det brukes en ikke-
skjermet stereotaktisk diode.

Plastfantom Dette skal bestå av et antall plastplater med en elektrontetthet tilsvarende den
som finnes i vann. Plastfantomene må ikke brukes til referansedosimetri.

Radiografisk film Dette inkluderer Kodak XV-2 og Kodak EDR-2, og utstyr for behandling av
film.

Kalibrert film-
skanner

Det er nødvendig med en kalibrert filmskanner for filmdosimetri og kvalitets-
sikring (f.eks. DosimetryPRO fra VIDAR).

Husk at detektorens følsomhet kan være avhengig av dens retning. Følg spesifikasjonene
og anbefalingene fra produsenten av dosimetriutstyret.

Alternativer

Hvis filmutstyr ikke er tilgjengelig, kan profilmålinger med høy resolusjon utføres ved hjelp av
høyresolusjonsdetektoren.

På grunn av den store hellingen på stråler uten avflatingsfilter (ikke-flate), er det ikke
anbefalt å bruke ioniseringskamre med et hulrom større enn 0,125 cm3 (f.eks Farmer-kamre
med et volum på 0,6 cm3) for dosemålinger.
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4.1.2 Generelle målingskriterier

Bakgrunn

Generelle målingskriterier for alle MLC-er og lineærakseleratorenergier beskrives nedenfor.
Spesifikk informasjon for bestemte MLC-er er oppgitt under Side 69.

Minstekriterier for måling

• Nominell lineærakseleratorutmating (NLOut) for et felt på 100 x 100 mm², eller størst mulig
feltstørrelse.

• Lekkasje for åpne og lukkede kjever.
• Dybdedoseprofiler (TPR/PDD) for ulike feltstørrelser.
• Spredningsfaktorer (utmatingsfaktorer) for ulike kombinasjoner av kjeve- og MLC-størrelser.
• Radialprofiler i diagonal retning for åpne felt på ulike dybder.
• Transversalprofil-målinger for ett oppsettsfelt for justering av korrigering av kildefunksjon og

korrigering av radiologisk felt. Disse må behandles ved Brainlab sitt hovedkvarter.
MERK: Avhengig av MLC-typen, kan det være nødvendig å konvertere til radialfaktorer ved
Brainlab sitt hovedkvarter.
 

Ytterligere målinger

Anlegg med dynamisk IMRT-funksjonalitet kan kreve ytterligere målinger av dynamisk
bladforskyvning.

Datainnmating

Det er sykehusfysikerens ansvar å oppgi de følgende dataene i Beam Profile Editor / Physics
Administration (Machine Profile-modus):
• Nominell lineærakseleratorutmating i Gy/100 MU (se Side 49)
• Avstand mellom kilde og overflate (SSD), normaliseringsdybde og normaliseringsfeltstørrelse
• Lekkasjeverdier i prosent
• Parametre for korrigering av kildefunksjon og korrigering av radiologiske felt (som mottas fra

Brainlab etter behandling av kundedata)
• Tabell for dybdedoseprofil
• Tabell for spredningsfaktorer
• Tabell for radialfaktorer (som mottas fra Brainlab etter behandling av kundedata)

Du finner mer informasjon om bruk av Beam Profile Editor / Physics Administration i
brukerveiledningen for den tilhørende planleggingsprogramvaren fra Brainlab.
Alle data skal også oppføres i den tilhørende Excel-malen fra Brainlab. Den utfylte malen sendes
til radio.physics@brainlab.com.

Innføring
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4.2 Absolutt lineærakseleratorkalibrering

Nominell måling av lineærakseleratorutmating

Som innmating krever dosealgoritmene forholdet mellom monitorenheter og den absorberte
dosen til vann under referanseforutsetninger for en bestemt strålekvalitet Q (seSide 319).
Dette forholdet er definert som nominell lineærakseleratorutmating:

Nlout D ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄=

og gitt i Gy/100 MU med:
• kalibreringsfeltstørrelse ccal
• kalibreringsdybde dcal
• avstand mellom kilde og overflate brukt til kalibrering SSDcal

Under fagterminologien i IAEA TRS-398 (V.12) er definisjonen av nominell
lineærakseleratorutmating:

Nlout Dw Q, MU⁄=

med referansekriteriene definert i tabell 6 II i IAEA TRS-398 (V.12). Absorbert dose til vann Dw,Q
beregnes fra dosimetermåling MQ etter ligning 6.1 i IAEA TRS-398 (V.12).

Vannfantom og kammeroppsett

Figur 7 
• For å måle nominell lineærakseleratorutmating, må du bruke det relevante kalibrerte kammeret

(se side 47).
• Vannoverflaten justeres på isosenterdybde (SSD = SID), med referansepunktet til volumet til

det aktive kammeret satt til isosenteret (oppsettposisjon, dybde = 0 mm).
• Ved måling flyttes kammeret vertikalt nedover til 100 mm dybde.
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Arbeidsflyt

Brainlab anbefaler at du følger en godkjent praksiskode (f.eks. IAEA TRS-398 eller AAPM TG-51).
Alternativt kan man også følge prosedyren beskrevet nedenfor.

Trinn

1. Sett opp den motoriserte vanntanken med isosenter ved vannflatenivået
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Juster midten av det aktive kammerets volum slik at det sammenfaller med isosenteret
(vannflaten), og marker dette som dybde null (se Figur 7).

3. Flytt kammeret til kalibreringsdybden, dcal = 100 mm.

4.
Still inn MLC-kvadratfeltstørrelsen og kjeveåpningen til 100 x 100 mm².
MERK: Hvis MLC ikke gjør det mulig å bruke et felt på 100 x 100 mm², må du se instruk-
sjonene for din MLC (se Side 69).
 

5.
• Lever 100 MU og innhent dosimetermålingen i Gy (bruk alle nødvendige konverteringer

og korrigeringer; f.eks. kammertype, strålekvalitet, temperatur, trykk, osv.).
• Resultatet må være i Gy/100 MU.

6. Vi anbefaler at målingen gjentas tre ganger, og at gjennomsnittsverdien brukes for å øke
nøyaktigheten.

MERK: SSD- og normaliseringsdybdeverdier annet enn de som er spesifisert ovenfor kan brukes.
Men:
 

• Alle målinger for NLOut, lekkasje, PDD, radialfaktorer (PDD-metode) og spredningsfaktorer må
utføres med samme SSD.

• Alle målinger for NLOut-, lekkasje- og spredningsfaktorer må utføres ved samme dybde.

Maskinspesifikke referansekriterier

Avhengig av maskinvaren du bruker kan det hende at referansekriteriene ikke kan oppnås. Hvis
MLC-/kjevekombinasjonen ikke kan avgrense et referansefelt fref på 100 x 100 mm2, må du bruke
feltstørrelsen som er nærmest dette referansekriteriet som maskin-spesifikt referansefelt, fmsr
(f.eks m3 på en lineærakselerator av type Varian: kjevene er vanligvis begrenset til et felt på 98 x
98 mm2, som da definerer din fmsr).
Absorbert dose til vann for dette maskinspesifikke referansefeltet kan beregnes ved hjelp av
formalismen i ligning 1, Alfonso et al 2008. Hvis det maskin-spesifikke referansefeltet fmsr er svært
nærme referansefeltet fref, vil korreksjonsfaktoren

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

definert i ligning 2 kunne antas å være tallet 1, og ligning 1 fra Alfonso et al. 2008 kan beregnes
omtrentlig med ligning 6.1 i IAEA TRS-398 (V.12).

Absolutt lineærakseleratorkalibrering
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Oppføring av måleresultater

Programvare Nødvendige oppføringer i Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
opptil versjon 5.x

Under Pencil Beam på siden General Settings, oppgir du:
• Beregnet nominell lineærakseleratorutmating i feltet Nominal LINAC

Output
• Normaliseringsdybden (i millimeter) i feltet Normalization Depth
• Avstanden mellom kilde og overflate (i centimeter) i feltet Source Surf-

ace Distance (avstand mellom kilde og overflate)

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
6.0 eller høyere

Under Pencil Beam på siden Pencil Beam Settings oppgir du:
• Beregnet nominell lineærakseleratorutmating i feltet Nominal LINAC

Output
• Normaliseringsdybden (i millimeter) i feltet Normalization Depth
• Avstanden mellom kilde og overflate (også i millimeter) i feltet Source

Surface Distance

iPlan RT Dose 4.5
(eller høyere) med
Physics Administra-
tion

Oppgi følgende data i kategorien Pencil Beam i dialogboksen Proper-
ties:
• Under Pencil Beam Setup, oppgir du avstanden mellom kilde og

overflate (SSD, i millimetre) i feltet Source Surface Distance.
MERK: Viktig: verdien må være identisk med spredningsdataenes SSD!
 

• Under Pencil Beam Setup oppgir du normaliseringsdybden (i millime-
tre) i feltet Measurement Depth. Viktig: verdien må være identisk
med spredningsdataenes måledybde!

• Under Nominal Linac Output oppgir du målt nominell lineærakselera-
torutmating og tilsvarende feltstørrelse (100 x 100 mm²).

Slik sikrer du nøyaktighet

For å få en nøyaktig absorbert dose til vannmåling, må du foreta en rekke justeringer på
dosimetermålingen, f.eks. strålekvalitet (lineærakselerator-energi), trykk, temperatur og
polaritet. Du må referere til dokumentasjonen som følger med dosimetriutstyret ditt, og
med nasjonale standarder som gjelder for ditt land.
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4.3 Bakgrunnslekkasje

Åpen og lukket kjevemåling

Bakgrunnslekkasjeverdiene definerer den gjennomsnittlige prosentdelen lekkasjestråling gjennom
bladene og gjennom kombinasjonen av blader og kjever.

Oppsett

• Oppsettet for måling av bakgrunnslekkasje er identisk til oppsettet for måling av nominell
lineærakseleratorutmating.

• Det samme kalibrerte kammeret skal brukes til måling av både nominell
lineærakseleratorutmating og bakgrunnslekkasje. I dette tilfellet kan nominell
lineærakseleratorutmating brukes som referanseverdi for å fastslå lekkasjeverdien.

• Ellers vil målingen for nominell lineærakseleratorutmating måtte gjentas i det nye
kalibreringskammeret for å innhente denne referanseverdien.

Arbeidsflyt

Trinn

1. La primærkjevene være åpne på 100 x 100 mm².

2.

• Lukk MLC-bladene asymmetrisk.
• Bladmellomrommet skal være minimum 50 mm fra isosenter.
• Mellomrommet i det lukkede bladparet må være maksimumsavstanden til isosenter hvis

linjeakseleratoren ikke støtter bruk av kjeve.

3. Lever 100 MU og innhent dosimeteravlesningen.

4. Lukk primærkjevene asymmetrisk.

5. Gjenta trinn 3.

MERK: Hvis lineærakseleratoren ikke støtter innstillinger for asymmetrisk lukkede kjever, kan
kammeret flyttes horisontalt i x- og y-retningene, med minst 20 mm. I slike tilfeller må
referanseverdien måles på den nye plasseringen ved hjelp av en firkantet feltkjeve og en MLC-
åpning på 100 x 100 mm². Hvis lineærakseleratoren ikke støtter bruk av kjever, skal
kjevelekkasjen settes til null.
 

Oppføring av måleresultater

Programvare Nødvendige oppføringer i Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
opptil versjon 5.x

Under Multileaf Background Leakage på siden Pencil Beam Related
Properties oppgir du:
• Målte dosefraksjoner (i forhold til nominell lineærakseleratorutmating) i

feltene Leakage for Open Jaws og Leakage for Closed Jaws.

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
6.0 eller høyere

Under Multileaf Background Leakage på siden Pencil Beam Settings
oppgir du:
• Målte dosefraksjoner (i forhold til nominell lineærakseleratorutmating) i

feltene Leakage for Open Jaws og Leakage for Closed Jaws.

iPlan RT Dose 4.5
(eller høyere) med
Physics Administra-
tion

Oppgi følgende data i kategorien Pencil Beam i dialogboksen Proper-
ties under Multileaf Background Leakage:
• Målte dosefraksjoner (i forhold til nominell lineærakseleratorutmating) i

feltene Leakage for Open Jaws og Leakage for Closed Jaws.

Bakgrunnslekkasje
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4.4 Dybdedoseprofil

PDD- og TPR-måling

For å fastslå dybdedoseprofilen, kan du bruke ett av alternativene nedenfor:

Alternativ Forklaring

PDD (prosentmessig
dybdedose)

Bruk dette alternativet dersom vannfantomet og SSD er faste. PDD-ver-
dier måles ved å justere kammeret vertikalt langs stråleaksen.

TPR (vevsfantomfor-
hold)

Bruk dette alternativet hvis kammeret er fast på isosenteret. TPR-verdi-
er måles ved å variere vannivået (vannoverflaten).

I Beam Profile Editor / Physics Administration, må du angi under Values are ... om dataene er
basert på TPR eller PDD. Videre informasjon finner du i brukerveiledningen for tilhørende
planleggingsprogramvare fra Brainlab.

Oppsett

① ②

Figur 8 

Nr. Komponent

① PDD-måling

② TPR-måling

• PDD-er for store felt skal måles ved hjelp av et middels stort eller stort ioniseringskammer (0,1
cm3 til 0,6 cm3) for å unngå effekten av variasjoner i energiresponsen (se del III.D.5 og figur 1 i
AAPM TG-106 Report (Das et al 2008).

• For mindre feltstørrelser, mindre enn eller lik 30 mm, som ikke er inkludert i spekteret av
feltstørrelser i ioniseringskammeret, skal den relevante høyoppløsningsdetektoren brukes (se
side 47). I dette tilfellet må minst én måling utføres med begge målingsenhetene, slik at det er
mulig å sammenligne de oppnådde målingsresultatene som ble hentet ved hjelp av
ioniseringskammeret, med de som ble hentet med høyoppløsningsdetektoren.

MERK: Ikke glem å rekalibrere x-/y-/z-koordinatene til vannfantomet når kammeret skiftes ut.
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PDD-arbeidsflyt

Trinn

1.

Still inn vannfantomet akkurat som for måling av nominell lineærakseleratorutmating (se
side 49):
• SSD = SID = 1 000 mm
• Isosenteret er på nivå med vannflaten (dybde = 0 mm)
• Det effektive målingspunktet er ved isosenteret

2.
• Beveg kjevene og MLC-bladene slik at det formes ulike firkantfelt for hver måling.
• Nødvendige MLC- og kjevefeltstørrelser er angitt under Side 69.

3.
• Bruk programvaren for vannfantom for å måle dybder fra 0 til ønsket dybde.
• Bruk en trinnstørrelse på 1 mm for 0-50 mm dybde. For større dybder kan du bruke en

trinnstørrelse på enten 1 mm eller 5 mm.

TPR-arbeidsflyt

Da Brainlab ikke foreslår noen bestemt arbeidsflyt for måling av TPR, står du fritt til å bruke en
arbeidsflyt som passer til dine kliniske behov.

Oppføring av måleresultater

I alle tilfeller må hele matrisen av dybdedoseverdier oppgis i Beam Profile Editor / Physics
Administration. Du må også spesifisere under Values are ... hvorvidt dataene dine er basert på
TPR- eller PDD-metoden.

Slik sikrer du nøyaktighet

For å hindre at det oppstår feil på grunn av bøyningen i vannflaten (kapillæreffekter), må du
bevege kammeret nedenfra og opp.
Sørg for å måle opp til en dybde som er lik eller større enn den maksimale dybden som behøves i
pasientens kropp:
• For behandling av kranie, kan 250 mm være tilstrekkelig.
• For ekstrakraniale tilfeller må opptil 400 mm eller mer dekkes.

Avhengig av lineærakseleratorens klaring, kan det hende at det ikke er mulig å måle TPR ned til
en dybde på 300 mm eller 350 mm. Hvis det er nødvendig med slike dybder, må PDD måles.
MERK: Alle dybdeprofiler må bruke samme dybdeakseverdier. Om nødvendig, må passende
programvare brukes til å utføre interpolasjon. TPR-/PDD-verdier kan normaliseres tilfeldig, da
dette er kontrollert av dosealgoritmen.
 

MERK: Kontroller at mellomrommene mellom de lukkede bladene er posisjonert bak
primærkjevene eller unna det åpne MLC-firkantfeltet.
 

Dybdedoseprofil
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4.5 Spredningsfaktorer (utmatingsfaktorer)

Måling av spredningsfaktor

Spredningsfaktorer gir informasjon i forhold til nominell lineærakseleratorutmating. De kan føres
inn i Beam Profile Editor / Physics Administration, normalisert tilfeldig, da dette er kontrollert
av dosealgoritmen.

Daisy-Chain-metoden

Brainlab anbefaler at du følger Daisy-Chain-metoden ved å bruke en middels feltstørrelse (f.eks.
30 x 30 mm²) for overgangen mellom høyoppløsningsdetektoren for små felter og
ioniseringskammeret.

Arbeidsflyt

Trinn

1. Sett opp den motoriserte vanntanken med isosenter ved vannflatenivået
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Juster midten av det aktive kammerets volum slik at det sammenfaller med isosenteret
(vannflaten), og marker dette som dybde null (se Figur 7).

3. Flytt kammeret til kalibreringsdybden, dcal = 100 mm.

4. Mål spredningsfaktorene for en matrise av kombinasjoner av firkantede MLC-felt og fir-
kantede kjevefelt (se Side 128).

Nødvendige MLC- og kjevefeltstørrelser er angitt under Side 69.

Slik bruker du prøvematrisen

• De grå feltene i prøvematrisens tabeller fra side 69 må i alle tilfeller måles.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Det er derfor ikke nødvendig å måle disse større MLC-feltene. I stedet er det tilstrekkelig at den
siste obligatoriske målte verdien oppgis, f.eks. kan du for en kjeveinnstilling på 60 x 60 mm²
bruke verdien målt for MLC-feltet på 60 x 60 mm² (0,8710 in side 128).

Oppføring av måleresultater

I alle tilfeller må hele matrisen av spredningsfaktorer oppgis i Beam Profile Editor / Physics
Administration. Ingen verdier kan være null.

Slik sikrer du nøyaktighet

• For å sikre nøyaktighet, se Side 27.
• Mål feltene nøyaktig som angitt.
• Kontroller at mellomrommene mellom de lukkede bladene er posisjonert bak primærkjevene

eller unna det åpne MLC-firkantfeltet.
• For hver kjevefeltstørrelse må spekteret av målt MLC-feltstørrelse være større enn eller lik

kjevefeltstørrelsen.
• For hver kjevefeltstørrelse, må spredningsfaktorene for MLC-feltstørrelser større enn

kjevefeltstørrelsen være satt til verdien som ble målt for den minste MLC-størrelsen som er
større enn (eller lik) kjevefeltstørrelsen. Vil du ha mer informasjon, henvises det til de hvite
feltene i prøvematrisens tabeller fra side 69.

BLYANTSTRÅLE: GENERELL MÅLING AV STRÅLEDATA

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 55



4.6 Diagonale radialprofiler

Måling av radialfaktor og radialprofil

Radialfaktorer er dosefunksjoner som går horisontalt gjennom stråleaksen på ulike dybder.
Hensikten med disse er å korrigere variasjoner utenfor aksen til den åpne strålen.
Hvis det ikke er mulig å skille MLC fra gantryhodet, kan ikke radialfaktorene måles direkte. I dette
tilfellet må radialprofilene måles diagonalt i forhold til kjevefeltet for å inkludere dosefrafall som
skyldes den begrensede feltstørrelsen.

Figur 9 

Radialprofiler som måles diagonalt (for å redusere grenseeffekter) inneholder den
nødvendige informasjonen, men de må konverteres til radialfaktorer ved Brainlabs
hovedkvarter. Radialprofilmålinger kan ikke føres direkte inn i Beam Profile Editor / Physics
Administration (Machine Profile-modus).

Diagonale radialprofiler
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Oppsett

Radialfaktorer/-profiler kan måles med en metode som ligner den som brukes for måling av TPR
og PDD.
Stråleperspektivvisning av måleretning for radialprofiler:

Figur 10 
• Samme vannfantomoppsett som det som brukes for TPR/PDD-mål kan brukes her (se Figur 8).
• Kontroller at detektoren flytter seg diagonalt fra hjørne til hjørne. For MLC-er med ikke-

kvadratisk maksimal feltstørrelse kan vinkelen på detektorbevegelsene i forhold til
bladretningen være forskjellig fra 45°.

• Bruk ioniseringskammeret til å måle radialprofilene. Kammeret skal monteres slik at det
muliggjør maksimal romlig oppløsning i måleretningen.

MERK: Blyantstrålealgoritmen antar rotasjonssymmetrien til radialfaktorene. Det er derfor mulig å
måle halvprofiler, men kun dersom vannfantomet ikke er så stort at det er mulig å utføre en
komplett diagonal profil. For å bedre nøyaktigheten anbefales det at flere halvprofiler måles i ulike
retninger, og at gjennomsnittet av disse brukes.
 

Arbeidsflyt

Trinn

1. Trekk tilbake MLC-bladene til maksimal tillatt feltstørrelse er nådd (kan kreve fysikkmodus
på konsollen).

2. Trekk tilbake kjevene til maksimal tillatt feltstørrelse er nådd (vanligvis samme størrelse
som MLC-en).

3.
• Mål radialprofiler for følgende dybdenivåer: 5, 14, 25, 50, 100, 200, og 350 [mm].
• Bruk en radialoppløsning på minst 5 mm.

4. Mål hele profilomfanget fra ett hjørne av feltet til det andre.
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Oppføring av måleresultater

Hvis MLC-en har blitt koblet fra lineærakseleratoren som beskrevet ovenfor, kan du oppgi
radialfaktorene i Beam Profile Editor / Physics Administration (Machine Profile-modus).
I andre tilfeller kan du overføre måleresultatene til Excel-malen fra Brainlab og sende den ferdige
utfylte malen til radio.physics@brainlab.com.
Når du har mottatt radialfaktorene fra Brainlab, må du også spesifisere under Values are ... i
Beam Profile Editor / Physics Administration hvorvidt dataene er basert på TPR- eller PDD-
metoden.

Slik sikrer du nøyaktighet

• Radius skal tilsvare den faktiske avstanden mellom stråleaksen og kammeret. Det er ikke
nødvendig å konvertere radius til isosenterplanet.

• Hvis radialfaktorer har blitt målt med en lignende metode som den som ble brukt for PDD, må
samme SSD brukes for radialfaktorer som det som ble brukt i PDD-målingen.

• For å oppnå resultater med lavt støynivå bør kammeret beveges sakte slik at bølger unngås,
spesielt for lave dybdeverdier.

• Brainlabs hovedkvarter må informeres om hvilken type data som måles, sammen med
tilhørende datafiler.

• Radialprofiler kan normaliseres tilfeldig, da dette er kontrollert av dosealgoritmen.
• For flatende stråler er de beregnede radialfaktorene basert på radialprofildata fra strålens

senter til 50 % av dens isodosebredde. For uflatende stråler (FFF modus) er de beregnede
radialfaktorene basert på radialprofildata fra strålens senter til 25 % av dens isodosebredde.
Dette stråledataspekteret må måles så nøyaktig som mulig for dybder til og med 200 mm.
Skanneområdet for den største dybden behøver ikke en utstrekning opptil 50 % (25 %)
isodosebredde.

• Hvis målinger på 350 mm dybde ikke er mulig pga. begrenset størrelse på vannfantomet, kan
du bruke en mindre dybde i stedet, f.eks. 300 mm.

• Hvis halvprofiler blir målt, sørg for at strålens sentralakse IKKE befinner seg for nært
fantomveggen. Dersom strålens sentralakse befinner seg for nært fantomveggen, vil dosen på
sentralaksen undervurderes, hvilket resulterer i forhøyede horn av de diagonale profilene,
særlig i større dybder.

MERK: Alle profiler må bruke samme radiusverdier (enten isosentriske eller faktiske). Om
nødvendig, kan vannfantomprogramvaren brukes til å utføre interpolasjon.
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4.7 Transversalprofiler

Måling av transversalprofil

Ytterligere målinger er nødvendig for å justere kildefunksjonskorrigering og strålefeltkorrigering.
Kildefunksjonskorrigeringen er en empirisk metode for å simulere en utvidet strålekilde og andre
effekter som gjør strålekanten uskarp.

Måling av vannfantomer

Figur 11 

Målealternativer

Det finnes to alternativer for måling:
• Side 61 (foretrukket alternativ)
• Side 62
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Oppsett

Stråleperspektivvisning av måleretning for transversalprofiler:

Figur 12 
Transversalprofilene måles på langs (x-retning) OG vertikalt (y-retning) i forhold til bladretningen.
Du må sørge for at profilene hentes direkte under bladene på en slik måte at de ikke påvirkes av
mellomrom mellom eller innenfor bladene. Jamfør diagrammene på side 69 for riktig form av
den tilsvarende MLC-typen. Figuren ovenfor er kun skjematisk.

Transversalprofiler
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4.7.1 Måling ved hjelp av et vannfantom og en høyoppløsningsdetektor

Bakgrunn

Det anbefales at transversalprofilmålingene utføres med et vannfantom og en
høyoppløsningsdetektor. I dette tilfellet må høyoppløsningsdetektoren spesifisert i Side 47 brukes.

Oppsett

Monter vannfantomet på samme måte som tidligere (SSD = SID = 1 000 mm).
• Målingene skal gjøres ved følgende dybder: dmax, 100 mm, og 200 mm.
• Rekalibrer vannfantomets x/y/z-koordinater hvis detektoren har blitt endret eller rotert.
• Bruk MLC-en og kjevene til å forme den angitte fasongen for din MLC (se Side 69).
• Transversalprofilene skal måles på langs (x-retning) OG vertikalt (y-retning) i forhold til

bladretningen.

Arbeidsflyt

• For å gi tilstrekkelig informasjon om halvskyggeregionen og området som blokkeres av MLC,
skal profilene dekke hele feltstørrelsen med en oppløsning på 0,5 mm.

• Alle x/y-profiler må bruke samme x/y-profilverdier. Passende programvare må brukes for å
utføre interpolasjon.

Trinn

1.
Plasser detektoren slik at det ikke er noe mellomrom mellom bladene, for eksempel
kan du for en MLC-design med 2 sentrale blader ta x-profilen fra det midtre av de to
sentrale bladene.

2. Plasser detektoren slik at det oppnås maksimal oppløsning for profilmålingen (husk å
rotere detektoren mellom parallell og vertikal retning).

3.
Plasser detektoren ved strålens midtpunkt, og sørg for at avstanden mellom mellom-
rommene innenfor bladene og skanneaksen er mer enn 20 mm; juster aksen om nød-
vendig.

4. Gjenta trinn 2 med neste målingsdybde.

Oppføring av måleresultater

Importer de målte profilene til Excel-malen fra Brainlab og send den ferdige utfylte malen til
radio.physics@brainlab.com. Tast inn korrigeringen for kildefunksjonen og forskyvningen i de
radiologiske bladene i Beam Profile Editor / Physics Administration så snart du har mottatt
behandlingsresultatene fra Brainlab.

Slik sikrer du nøyaktighet

Kontroller de målte profilene opp mot eksempelet i Figur 11, og kontroller at:
• Halvskyggebredden er liten (omtrent 4 ± 1 mm for mikro-MLC-er).
• Lekkasjen utenfor MLC for dybdenivå mindre enn 50 mm er tilnærmet 3 %.
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4.7.2 Måling av filmdosimetri

Bakgrunn

Hvis det ikke er mulig å bruke et vannfantom og en detektor med høy oppløsning, kan måling av
filmdosimetri utføres i stedet. For å sikre nøyaktig filmdosimetri, skal målinger utføres med film og
et plastfantom som består av variable oppbyggingslag og tilstrekkelig bakspredningsmateriale
med en tykkelse på 100 mm.

Oppsett

Målingene skal gjøres ved følgende dybder: dmax, 100 mm, og 200 mm.
• Plasser bakspredningsmaterialet på pasientbenken og juster den i forhold til

isosenterposisjonen ved hjelp av posisjoneringslaserne.
• Pass på at bakspredningsmaterialets øvre flate er horisontalt justert i forhold til isosenternivået.
• Plasser en film og nedre plate på isosenterplanet, og legg til det passende oppbyggingslaget.
• Bruk MLC-en og kjevene til å forme den angitte fasongen for din MLC (se Side 69).

Arbeidsflyt

• Profiler (x og y) må hentes for hver film.
• For å gi tilstrekkelig informasjon om halvskyggeregionen og området som blokkeres av MLC,

skal profilene dekke hele feltstørrelsen med en oppløsning på 0,5 mm.
• Alle x/y-profiler må bruke samme x/y-profilverdier. Passende programvare må brukes for å

utføre interpolasjon.

Trinn

1.

Eksponer tre filmer ved hjelp av oppbyggingslagene ved dmax (avhengig av lineærak-
seleratorens energi, f.eks 15 mm for 6 MV), 100 mm og 200 mm.
- For å forbli innenfor lineærområdet til den sensitometriske kurven må du bestråle

med passende MU-nivå.
- For eksempel skal dosen ikke overstige 0,8 Gy for film av typen Kodak X-Omat. Den

skal ikke overstige 2,0 Gy for film av typen Kodak EDR2.

2. Fremkall og skann filmene.

3.
- Ekstraher x-profilen parallelt med bladretningen.
- For å unngå mellomrom innenfor bladene, tar du profilen fra det midtre av de sentra-

le bladene.

4.
- Ekstraher y-profilen mellom strålenes midtpunkt, vertikalt i forhold til bladretningen.
- Sørg for at avstanden mellom bladenes mellomrom og skanneaksen er mer enn 20

mm; juster aksen om nødvendig.

Oppføring av måleresultater

Importer de ekstraherte profilene til Excel-malen fra Brainlab og send den ferdige utfylte malen til
radio.physics@brainlab.com. Tast inn korrigeringen for kildefunksjonen og forskyvningen i de
radiologiske bladene i Beam Profile Editor / Physics Administration så snart du har mottatt
behandlingsresultatene fra Brainlab.

Slik sikrer du nøyaktighet

Kontroller de målte profilene opp mot eksempelet i Figur 11, og kontroller at:
• Halvskyggebredden er liten (omtrent 4 ± 1 mm for mikro-MLC-er).
• Lekkasjen utenfor MLC for dybdenivå mindre enn 50 mm er tilnærmet 3 %.

Transversalprofiler
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Under måling av filmdosimetri, er nøyaktigheten til den sensitometriske kurven essensiell
for riktig justering av kildefunksjonens korrigering.
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4.8 Målinger av dynamisk bladforskyvning

Dynamisk bladforskyvning

Dynamisk bladforskyvning beskriver en faktisk bladforskyvning grunnet de runde bladendene til
de fleste MLC-er.
Denne verdien fastslås ved hjelp av Varian MLC-filer eller DICOM-filer fra Brainlab, som brukes til
å måle isosenterdosene for skyveåpning med ulike bredder.
Målt dose D kan beskrives omtrentlig ved hjelp av den lineære funksjonen

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

der:
• gap er den nominelle mellomrombredden (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak er målt MLC-lekkasje
• δ er effektiv dynamisk bladforskyvning per blad

Etter at a og b er funnet gjennom lineær regresjon, er δ beregnet av:

ba 2=δ

MERK: Se Excel-arket "Dynamic Shift" i Excel-malen fra Brainlab for mer informasjon.
 

Oppsett

• Plasser det relevante kalibrerte kammeret eller ioniseringskammeret (se side 47) i
vannfantomet, slik at kammerets akse er vertikalt i forhold til bladretningen.

• Juster vannflatenivået slik at detektoren er under oppbyggingsområdet (dmax eller dypere) der
[SSD = 1 000 mm - måledybde]. Anbefalt dybde for 6 MV er 20 mm.

• Still inn kjevene slik at de utgjør et kvadratfelt på 100 x 100 mm².

Arbeidsflyt

Trinn

1. Bestrål suksessivt de dynamiske MLC-feltene spesifisert for din MLC i Side 69.

2.
• Lukk MLC-en og mål lekkasjedosen med samme innstilling som ovenfor.
• Med asymmetrisk mellomrominnstilling skal bladmellomrommet være 50 mm fra iso-

senteret.

3.
Still inn MLC som et kvadratfelt på 100 x 100 mm², og mål den åpne feltdosen med de
samme innstillingene som ovenfor.
MERK: Bruk samme MU og samme doserate som i trinn 1.
 

Oppføring av måleresultater

Alle data skal også oppføres i den tilhørende Excel-malen fra Brainlab. Resultatet kalkuleres og
vises i Excel-malen. I Beam Profile Editor / Physics Administration angir du resultatet fra
Excel-malen i feltet Leaf Shift Dynamic under Radiologic Field.

Målinger av dynamisk bladforskyvning
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4.9 Verifisering av korrigeringer i radiologisk felt

Bakgrunn

Dette avsnittet gir en beskrivelse av hvordan de radiologiske feltkorreksjonene verifiseres og
oppdateres (statisk og dynamisk radiologisk bladforskyvning).
De gjennomgåtte parametrene brukes i den kundespesifikke maskinprofilen, som brukes i
forbindelse med Brainlab programvare for behandlingsplanlegging, iPlan RT Dose eller
BrainSCAN.

Når du bør verifisere

Brainlab anbefaler at de radiologiske feltene verifiseres jevnlig, og spesielt etter endringer på
MLC, som for eksempel:
• Mekaniske endringer på den infrarøde lysbarrieren som kalibrerer bladposisjonene under

oppstart av MLC.
• Utveksling av m3-strømtilførselen.
• Endringer i MLC-bladposisjonkalibreringer, for eksempel modifisering av filen mlcxcal.txt

på kontrollstasjonen for MLC.
Avhengig av de foretatte endringene, kan det være nødvendig å foreta ytterligere målinger for å
sikre at leveringssystemet fungerer slik det skal.

Forskjell mellom radiologisk felt og geometrisk felt

Figur 13 illustrerer forskjellen mellom det radiologiske feltet og de nominelle posisjonene til MLC-
bladene. Det radiologiske feltet er forskjellig fra det nominelle MLC-feltet i både x- og y-retningen.
Feltforskjellen i y-retningen (tongue-and-groove-størrelse) avhenger hovedsaklig av bladets
geometriske design, og er dermed uavhengig av MLC-modifiseringer. I x-retningen kan
modifiseringer av MLC føre til noe ulike radiologiske feltkorrigeringer.
Illustrasjon av forskjellen mellom radiologisk og geometrisk MLC-felt:

Figur 13 
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Om verifisering

De radiologiske feltkorrigeringene er definert som korrigeringsavstander på isosenterplanet.
Derfor utføres den omtalte filmmålingen isosentrisk. For nøyaktig filmdosimetri anbefaler Brainlab
bruk av et plastfantom som består av et oppbyggingslag på 25 mm, og tilstrekkelig
bakspredningsmateriale med en tykkelse på minst 100 mm.

Forberedelse

Trinn

1. Plasser bakspredningsmaterialet på pasientbenken og juster dens øvre kant i forhold til
isosenterposisjonen ved hjelp av posisjoneringslaserne.

2. Pass på at bakspredningsmaterialets øvre flate er horisontalt justert i forhold til isosenter-
nivået.

3. Plasser en film og nedre plate på isosenterplanet, og legg til det passende oppbyggings-
laget.

4.
Bruk MLC-en til å lage et kvadratisk (eller nesten kvadratisk) felt:
60 x 60 mm2 MLC-felt.

5.
Sørg for at kjevefeltets ramme utvider MLC-feltet med minst 10 mm på hver side:
80 x 80 mm2 kjevefelt.

Arbeidsflyt

For å gi tilstrekkelig informasjon om halvskyggeregionen og området som blokkeres av MLC, skal
profilen dekke hele feltstørrelsen med en oppløsning på minst 0,5 mm.

Trinn

1.

Eksponer filmen ved hjelp av oppbyggingslaget på 25 mm.
• For å forbli innenfor lineærområdet til den sensitometriske kurven må du bestråle med

passende MU-nivå.
• For eksempel skal dosen ikke overstige 0,8 Gy for film av typen Kodak X-Omat. Den

skal ikke overstige 2,0 Gy for film av typen Kodak EDR2. Hvis filmen ikke er tilstrekkelig
lineær i dosespekteret som vurderes, må du bruke kalibreringsfilmer til å gjøre om de
grå mønstrene til doseverdier.

2. Fremkall og skann filmen.

3.
Ekstraher x-profilen (retning parallell med bladbevegelsen).
For å unngå mellomrom innenfor bladene, tar du profilen fra det midtre av de sentrale bla-
dene.

4.

Mål 50 % av profilens isodosebredde, og fastslå omfanget av statisk bladforskyvning (Δs)
mellom den nominelle feltstørrelsen i x-retningen (snominal) og de målte 50 % av isodose-
bredden (s50 %):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Sammenligning av resultatene

Sammenlign den nye radiologiske bladforskyvningsverdien med den aktuelle statiske
bladforskyvningsverdien i Beam Profile Editor / Physics Administration (se kapittel 13 i Klinisk
brukerveiledning for iPlan RT Dose 4.x). Hvis forskjellen mellom verdiene ikke er ubetydelig,
må den nye verdien oppgis i riktig felt i Beam Profile Editor / Physics Administration.

Verifisering av korrigeringer i radiologisk felt
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Hvis det statiske bladforskyvningsparameteret er utdatert, kan det dynamiske
bladforskyvningsparameteret være unøyaktig. I slike tilfeller anbefaler Brainlab at de dynamiske
bladforskyvningsmålingene gjentas, som beskrevet i Side 64.
Hvis forskjellen mellom den gamle og den nye dynamiske bladforskyvningsverdien er betydelig,
må den nye verdien oppgis i riktig felt i Beam Profile Editor / Physics Administration. Deretter
lagrer og godkjenner du den oppdaterte maskinprofilen.

BLYANTSTRÅLE: GENERELL MÅLING AV STRÅLEDATA

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 67



Verifisering av korrigeringer i radiologisk felt

68 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



5 BLYANTSTRÅLE:
KONTROLLISTE FOR
STRÅLEDATA

5.1 Stråledata for Brainlab m3 (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-620)

MERK: Støtte for flatfilterfrie (ikke-flate) stråler på valgte lineærakseleratorer er tilgjengelig fra og
med iPlan RT 4.5. Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon.
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Kjeve: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

MERK: Oppgi firkantet feltstørrelse 98 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.
 

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Åpent felt:
• Kjeve: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).
MERK: Oppgi en effektiv kvadratfeltstørrelse på 98 mm for den største dybdedoseprofilen.
 

Side 53 ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Målinger Se også Utført

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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

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]
Et matriseeksempel vises på side 71. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).
MERK: Oppgi en kvadratfeltstørrelse på 100 mm for det største MLC-feltet (rad) og 98 mm
for det største kjevefeltet (kolonne).
 

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-felt: 100 x 100 mm2

• Kjevefelt: 98 x 98 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.
Hvis Raw Data Mode av Physics Administration er i bruk, IKKE fjern MLC (se side 273).

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 98 x 98 mm²
• MLC-felter (se side 72)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "M3_1.d01",

"M3_5.d01", …, "M3_100.d01".
• For hvert felt: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.
Bruk en riktig kombinasjon av m MU og m MU/min hvis doseraten 300 MU/min ikke er til-
gjengelig.

Side 64 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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5.1.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.1.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Brainlab m3: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figur 14 

Åpne blader:
Blad nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -40 mm og +40 mm -50 mm

Stråledata for Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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5.2 Stråledata for Brainlab m3 (Siemens Oncor 160-
blads MLC, Artiste)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-712)

MERK: Kombinasjonen Brainlab m3 montert på Siemens Oncor 160-blads MLC eller Siemens
Artiste støttes fra og med iPlan RT 4.1. Støtte for flatfilterfrie (ikke-flate) stråler er tilgjengelig fra
og med iPlan RT 4.5.
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Kjeve: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

MERK: Oppgi ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 96 mm for blyantstråle Nlout kvadratfeltstør-
relse.
 

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Åpent felt:
• Kjeve: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).
MERK: Oppgi effektiv ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 96 mm for den største dybdedose-
profilen.
 

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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

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]
Et matriseeksempel vises på side 75. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).
MERK: Oppgi kvadratfeltstørrelse på 96 mm for det største MLC-feltet (rad) og 96 mm for
det største kjevefeltet (kolonne).
 

Side 55 ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-felt: 98 x 98,7 mm2

• Kjevefelt: 98 x 94 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.
Hvis Raw Data Mode av Physics Administration er i bruk, IKKE fjern MLC (se side 273).

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 98 x 94 mm²
• MLC-felter (se side 76)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Brainlab m3 (Siemens Oncor 160-blads MLC, Artiste)
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5.2.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.2.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Brainlab m3: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figur 15 

Åpne blader:
Blad nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -40 mm og +40 mm -49 mm

Stråledata for Brainlab m3 (Siemens Oncor 160-blads MLC, Artiste)
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5.3 Stråledata for Elekta Beam Modulator

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-621)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• MLC-felt: 104 x 96 mm² (kryssplan x i samme plan), som har en ekvivalent kvadratfeltstør-

relse på 100 mm
Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for lukkede MLC-felt ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Åpent MLC-felt (kryssplan x i samme plan): 104 x 96 mm²

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC-felt (kryssplan x i samme plan)

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk alltid ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 104 x 96 mm² → 100 mm og
210 x 160 mm² → 182 mm).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC-felt (kryssplan x i samme plan)

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]
Et matriseeksempel vises på side 78. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Bruk alltid ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 104 x 96 mm² → 100 mm og 210 x 160
mm² → 182 mm).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-bladene trukket tilbake

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• MLC-felter (se side 79)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.
Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.3.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger for Beam Profile
Editor / Physics Administration
[mm]

MLC-feltstørrelser
[mm²]

Ekvivalent MLC-feltstørrelse
[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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• For å angi data i Beam Profile Editor / Physics Administration må du bruke

kjevefeltsinnstilling på 182 mm.
• For iPlan RT Dose 3.x er det viktig at minst to kjevekolonner er tilstede. Du må derfor angi

MLC-dataene to ganger: én gang med en kjeve-feltstørrelse på 181 mm og en gang til med
kjeve-feltstørrelse på 182 mm.

Stråledata for Elekta Beam Modulator
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5.3.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Beam Modulator: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 16 

Åpne blader: Blad nr.: 14, 18-22,
25-28

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -75 mm og +25 mm -105 mm

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.4 Stråledata for Elekta MLCi og MLCi2

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-622)

Bruk ikke "guard leaves" (f.eks. ingen ekstra åpne bladpar under kjeven ved siden av og i samme
fysiske posisjon som det siste bladet i feltet).

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve) feltstørrelser [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 81. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC- og kjevefelt: 400 x 400 [mm²]

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 160 x 200 mm² (kjever vises som X Backup-diafragma og Y-diafragma)
• MLC-felter (se side 82)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta MLCi og MLCi2
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5.4.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-felt-
størrelser
[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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55). Derfor er det viktig å kopiere de målte spredningsverdiene
inn i riktig kolonne og rad (se eksempelet ovenfor).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.4.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta MLCi: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 17 

Venstre bladside (X1) Høyre bladside (X2)

IEC 1217 bladposisjon

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-kjever (X Backup-diafragma): X1: -80 mm, X2: +80 mm
Y-kjever (Y-diafragma): Y1: -100 mm, Y2: +100 mm

MERK: Formen er designet slik at den muliggjør måling av den rene MLC-halvskyggen. Derfor må
kjevene (diafragma) posisjoneres bak MLC-omrisset, som vist i figuren.
 

Stråledata for Elekta MLCi og MLCi2
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5.5 Stråledata for Elekta Agility

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-879)

MERK: Støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT 4.5.3.
 

Bruk ikke "guard leaves" (f.eks. ingen ekstra åpne bladpar under kjeven ved siden av og i samme
fysiske posisjon som det siste bladet i feltet) for målingen.

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• Y-kjeveåpning: 100 mm
• MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100 mm², ingen "guard leaves"

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

MERK: Bruk små bladåpninger med forskyvning fra midten for å tvinge kjeveåpninger med
lukket MLC hvis kjevene ikke kan plasseres uavhengig fra MLC-feltet.
 

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve) feltstørrelser (ingen "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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Y-kjevens åpninger

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Bruk små bladåpninger med forskyvning fra midten for å tvinge kjeveåpninger som er større
enn MLC-feltet hvis kjevene ikke kan plasseres uavhengig fra MLC-feltet.
• MLC-felt, ingen "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]
Et matriseeksempel vises på side 85. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐
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Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Y-kjeveåpning: 400 [mm]
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm²

MERK: Mål fra hjørne til hjørne selv om de ytterste bladene i feltets hjørner ikke er helt tilba-
ketrukket.
 

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Y-kjevens åpninger: Y1-kjeve ved -75 mm, Y2-kjeve ved 55 mm (5 mm margin til åpent

MLC-felt)
• MLC-felter (se side 86)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk tilsvarende DICOM-filer.
For hvert felt: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.
Bruk en riktig kombinasjon av m MU og m MU/min hvis den standard doseraten (300 MU/
min) ikke er tilgjengelig.
Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta Agility
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5.5.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Oppsett for Y-kjevens feltstørrelse [mm]

MLC-feltstør-
relser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• Ingen "guard leaves".
• Bruk små bladåpninger med forskyvning fra midten for å tvinge kjeveåpninger som er større

enn MLC-feltet hvis kjevene ikke kan plasseres uavhengig fra MLC-feltet.
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).
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5.5.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Agility MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Åpne blader:
Blad nr.: 27-34, 37-44, 49-50

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -25 mm og +75 mm -125 mm (med minimal åp-
ning)

• Ingen "guard leaves"
• Åpne bladene #25 og #52 fra -125 mm til -120 mm og autojuster kjevene hvis y-kjevene ikke

kan stilles manuelt til Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm

Stråledata for Elekta Agility
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5.6 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,42 mm

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-887)

MERK: Støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT 4.5.4 og krever
integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 135,5 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• MLC-feltstørrelse: 96,8 x 96,8 mm²
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²

Oppgi firkantet feltstørrelse 96,8 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-feltstørrelser [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
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 135,5 x 116 mm² → 125 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 89. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
135,5 x 116 mm² → 125 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐
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Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 135,5 x 116 mm²
Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-felter (se side 90)
Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,42 mm
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5.6.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeve-feltstørrelse [mm²]

MLC-feltstørrelser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.6.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Apex MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Åpne blader:
Blad nr.: 3-16, 21-36, 45-48

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -50 mm og +40 mm -29 mm

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,42 mm
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5.7 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,43 mm

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-887)

MERK: Støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT 4.5.4 og krever
integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 136,1 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• MLC-feltstørrelse: 97,2 x 97,2 mm²
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²

Oppgi firkantet feltstørrelse 97,2 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-feltstørrelser [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
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 136,1 x 116 mm² → 125,2 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 93. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
136,1 x 116 mm² → 125,2 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐
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Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 136,1 x 116 mm²
Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-felter (se side 94)
Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,43 mm
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5.7.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeve-feltstørrelse [mm²]

MLC-feltstørrelser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).
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5.7.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Apex MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Åpne blader:
Blad nr.: 3-16, 21-36, 45-48

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -50 mm og +40 mm -29 mm

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,43 mm
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5.8 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,44 mm

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-887)

MERK: Støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT 4.5.4 og krever
integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 136,6 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• MLC-feltstørrelse: 97,6 x 97,6 mm²
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²

Oppgi firkantet feltstørrelse 97,6 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-feltstørrelser [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
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 136,6 x 116 mm² → 125,5 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 97. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
136,6 x 116 mm² → 125,5 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 136,6 x 116 mm²
Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-felter (se side 98)
Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,44 mm
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5.8.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeve-feltstørrelse [mm²]

MLC-feltstørrelser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).
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5.8.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Apex MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Åpne blader:
Blad nr.: 3-16, 21-36, 45-48

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -50 mm og +40 mm -29 mm

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,44 mm
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5.9 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,45 mm

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-887)

MERK: Støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT 4.5.4 og krever
integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 137,2 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• MLC-feltstørrelse: 98 x 98 mm²
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²

Oppgi firkantet feltstørrelse 98 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-feltstørrelser [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
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 137,2 x 116 mm² → 125,7 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 101. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
137,2 x 116 mm² → 125,7 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 99



Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 137,2 x 116 mm²
Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-felter (se side 102)
Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,45 mm
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5.9.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeve-feltstørrelse [mm²]

MLC-feltstørrelser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 101



5.9.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Apex MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Åpne blader:
Blad nr.: 3-16, 21-36, 45-48

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -50 mm og +40 mm -29 mm

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,45 mm
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5.10 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,46 mm

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-887)

MERK: Støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT 4.5.4 og krever
integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 137,8 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• MLC-feltstørrelse: 98,4 x 98,4 mm²
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²

Oppgi firkantet feltstørrelse 98,4 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-feltstørrelser [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
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 137,8 x 116 mm² → 126 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 105. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
137,8 x 116 mm² → 126 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 137,8 x 116 mm²
Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-felter (se side 106)
Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,46 mm
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5.10.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeve-feltstørrelse [mm²]

MLC-feltstørrelser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.10.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Apex MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Åpne blader:
Blad nr.: 3-16, 21-36, 45-48

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -50 mm og +40 mm -29 mm

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,46 mm
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5.11 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,47 mm

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-887)

MERK: Støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT 4.5.4 og krever
integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 138,3 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• MLC-feltstørrelse: 98,4 x 98,4 mm²
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²

Oppgi firkantet feltstørrelse 98,8 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-feltstørrelser [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
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 138,3 x 116 mm² → 126,2 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 109. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
138,3 x 116 mm² → 126,2 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 138,3 x 116 mm²
Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-felter (se side 110)
Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,47 mm

108 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



5.11.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeve-feltstørrelse [mm²]

MLC-feltstørrelser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 109



5.11.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Apex MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Åpne blader:
Blad nr.: 3-16, 21-36, 45-48

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -50 mm og +40 mm -29 mm

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,47 mm
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5.12 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,48 mm

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-887)

MERK: Støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT 4.5.4 og krever
integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 138,9 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• MLC-feltstørrelse: 99,2 x 99,2 mm²
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²

Oppgi firkantet feltstørrelse 99,2 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-feltstørrelser [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
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 138,9 x 116 mm² → 126,4 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm²
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 113. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
138,9 x 116 mm² → 126,4 mm²).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Målinger Se også Utført

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 138,9 x 116 mm²
Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjeve-feltstørrelse: 140 x 120 mm2

• MLC-felter (se side 114)
Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,48 mm
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5.12.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeve-feltstørrelse [mm²]

MLC-feltstørrelser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.12.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Apex MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Åpne blader:
Blad nr.: 3-16, 21-36, 45-48

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -50 mm og +40 mm -29 mm

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,48 mm
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5.13 Stråledata for MHI MLC 60

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-623)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for lukkede MLC-felt ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC-felter

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 116. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-bladene trukket tilbake

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• MLC-felter (se side 117)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.
Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.13.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger for Beam Profile Editor / Phy-
sics Administration [mm]

MLC-feltstørrelser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• For å angi data i Beam Profile Editor / Physics Administration må du bruke

kjevefeltsinnstilling på 150 mm.
• For iPlan RT Dose 3.x er det viktig at minst to kjevekolonner er tilstede. Du må derfor angi

MLC-dataene to ganger: én gang med en kjeve-feltstørrelse på 150 mm og en gang til med
kjeve-feltstørrelse på 152 mm.

Stråledata for MHI MLC 60
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5.13.2 Transversal profilform

Transversal profilform

MHI MLC 60: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 18 

Åpne blader:
Blad nr.: 6-8, 12-19, 22-25

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -50 mm og +50 mm -78 mm og -77,5 mm

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.14 Stråledata for Novalis

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-624)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Kjeve: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

MERK: Oppgi firkantet feltstørrelse 98 mm for blyantstråle NLout kvadratfeltstørrelse.
 

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Åpent felt:
• Kjeve: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).
MERK: Oppgi en effektiv kvadratfeltstørrelse på 98 mm for den største dybdedoseprofilen.
 

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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

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]
Et matriseeksempel vises på side 120. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).
MERK: Oppgi en kvadratfeltstørrelse på 100 mm for det største MLC-feltet (rad) og 98 mm
for det største kjevefeltet (kolonne).
 

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-felt: 100 x 100 mm²
• Kjevefelt: 98 x 98 mm²

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Stråledata for Novalis
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Målinger Se også Utført

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 98 x 98 [mm²]
• MLC-felter (se side 121)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "M3_1.d01",

"M3_5.d01", …, "M3_100.d01".
• For hvert felt: lever 320 MU ved en doserate på 320 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.14.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-feltstørrel-
ser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Novalis
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5.14.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Novalis: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm

Figur 19 

Åpne blader:
Blad nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -40 mm og +40 mm -50 mm

Referanser

Hvis du vil se flere eksempler på dosimetriske egenskaper i Novalis, kan du se Yin et al., 2002
(se de generelle referansene på side 327).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.15 Stråledata for Varian HD120 (SRS-flatfilter)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-625)

MERK: SRS-modus referer til flatfilter for SRS-modus av Novalis Tx og Varian Trilogy
lineærakseleratorer. SRS-modusen bruker 6 MV fotonstråler og en høy doserate på 1 000 MU/min
i kombinasjon med en begrenset maksimalgrense for feltstørrelse på 15 x 15 cm². Om
lineærakseleratoren er i SRS-modus, bruker den et ulikt flatfilter. Altså er stråledata for Standard
og SRS-modus noe forskjellige.
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 124. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-blad parkert, feltstørrelse 150 x 150 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 125)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Stråledata for Varian HD120 (SRS-flatfilter)
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Målinger Se også Utført

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "NTx_1.d01",

"NTx_5.d01", …, "NTx_100.d01", eller de tilhørende DICOM-filene "DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm".

• I hvert tilfelle: lever 1 000 MU ved en doserate på 1 000 MU/min.
Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.15.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Varian HD120 (SRS-flatfilter)
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5.15.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian HD120 (SRS): Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 20 

Åpne blader:
Blad nr.: 13-14, 23-38, 43-52

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -75 mm

Referanser

Hvis du vil se flere eksempler på dosimetriegenskapene til Varian HD120, se Chang et al., 2008
(se de generelle referansene på side 327).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.16 Stråledata for Varian HD120 (Standard
bestrålingsmodus og flatfiltermodus)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-626)

MERK: Støtte for flatfilterfrie stråler er tilgjengelig fra og med iPlan RT 4.5.
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 128. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevefelt: 400 x 400 [mm²]
• MLC-blad parkert, feltstørrelse 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 129)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Stråledata for Varian HD120 (Standard bestrålingsmodus og flatfiltermodus)

126 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



Målinger Se også Utført

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "NTx_1.d01",

"NTx_5.d01", …, "NTx_100.d01", eller de tilhørende DICOM-filene "DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm".

• For hvert felt: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.
Bruk en riktig kombinasjon av m MU og m MU/min hvis doseraten 300 MU/min ikke er til-
gjengelig.
Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.16.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-
feltstør-
relser
[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

140 x
140

220 x
220

300 x
220
(254 x
254)

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
100 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x
140 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x
220 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x
220
(254 x
254)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

Varian HD120 (Standard bestrålingsmodus): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).
• For spredningsfaktorer målt for en rektangulær feltstørrelse på 300 x 220 mm², må det benyttes

en ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 254 mm i Beam Profile Editor / Physics Administration.

Stråledata for Varian HD120 (Standard bestrålingsmodus og flatfiltermodus)
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5.16.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian HD120 (Standard bestrålingsmodus): Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-
retning):

Figur 21 

Åpne blader:
Blad nr.: 13-14, 23-38, 43-52

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -75 mm

Referanser

Hvis du vil se flere eksempler på dosimetriegenskapene til Varian HD120, se Chang et al., 2008
(se de generelle referansene på side 327).

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.17 Stråledata for Siemens 3-D (58 og 82 blader)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-628)

MERK: Støtte for flatfilterfrie (ikke-flate) stråler er tilgjengelig fra og med iPlan RT 4.5.
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Y-kjeveåpning: 100 mm
• MLC-felt: 100 x 110 mm²

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Åpent felt:
• Y-kjeveåpning: 100 mm
• MLC-felt (kryssplan x i samme plan): 100 x 110 mm²

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (Y-kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Y-kjevens åpninger

12, 32, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 132. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevene tilbaketrukket, Y-åpning på 400 mm
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Y-kjevens åpninger

Y1-kjeve ved -57 mm, Y2-kjeve ved 77 mm (2 mm margin til åpent MLC-felt)
• MLC-felter (se side 133)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Stråledata for Siemens 3-D (58 og 82 blader)
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Målinger Se også Utført

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.17.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Oppsett for Y-kjevens feltstørrelse [mm]

MLC-feltstørrel-
ser [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 og 82 blader): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Siemens 3-D (58 og 82 blader)
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5.17.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Siemens 3-D (58 og 82 blader): Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 22 

Åpne blader for 3-D MLC 58: Blad
nr.: 10, 13-17, 19-22
Åpne blader for 3-D MLC 82: Blad
nr.: 16, 19-23, 25-28

Lukkede blader:

IEC 1217 bladposisjon -25 mm og +95 mm -25 mm

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.18 Stråledata for Siemens 160

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-627)

MERK: Støtte for flatfilterfrie (ikke-flate) stråler er tilgjengelig fra og med iPlan RT 4.5.
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret.
• Y-kjeveåpning: 100 mm
• MLC-felt: 100 x 100 mm²

Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpen og lukket Y-kjeve ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (Y-kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Y-kjevens åpninger

12, 22, 32, 42, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 136. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Y-kjeveåpning: 400 [mm]
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Y-kjevens åpninger

Y1-kjeve ved -72 mm, Y2-kjeve ved 52 mm (2 mm margin til åpent MLC-felt)
• MLC-felter (se side 137)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Stråledata for Siemens 160
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Målinger Se også Utført

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.18.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Oppsett for Y-kjevens feltstørrelse [mm]

MLC-feltstør-
relser [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

Siemens 160 MLC: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Siemens 160
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5.18.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Siemens 160 MLC: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 23 

Åpne blader:
Blad nr.: 27-34, 37-44, 49-50

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -75 mm og +25 mm -175 mm

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.19 Stråledata for Siemens ModuLeaf

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-629)

MERK: Støtte for flatfilterfrie stråler er tilgjengelig fra og med iPlan RT 4.5.
 

Spesifikasjonene for MLC- og kjevefeltstørrelser i tabellen nedenfor er basert på en
isosentrisk bladbredde på 2,5 mm. Dette er et anslag for ModuLeaf montert på en Siemens
lineærakselerator med en SCD på 678,6 mm, eller en Elekta lineærakselerator med en SCD
på 673,6 mm. For installasjoner som ikke er innenfor dette intervallet må feltstørrelsene
tilpasses deretter.

Målinger Se også Utført

Innhent kildens kollimatoravstand (SCD) fra MLC-systemet, og før inn verdien i Excel-malen. ☐

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [mm²] (kryssplan x i samme plan)

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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 120 x 100 mm² → 109 mm).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelt (kryssplan x i samme plan)

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]
• MLC-felt (kryssplan x i samme plan)

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]
Et matriseeksempel vises på side 140. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
120 x 100 mm² → 109 mm).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-felt: 120 x 100 mm2

• Kjevefelt: 120 x 100 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.
Hvis Raw Data Mode av Physics Administration er i bruk, IKKE fjern MLC (se side 273).

Side 56 ☐

Stråledata for Siemens ModuLeaf
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Målinger Se også Utført

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt (kryssplan x i samme plan): 100 x 100 mm²
• MLC-felter (se side 141)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.19.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-felt-
størrelser
[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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Siemens ModuLeaf
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5.19.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Siemens ModuLeaf: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 24 

Åpne blader:
Blad nr.: 7-12, 15-26, 33-34

Lukkede blader: (5 mm bla-
dåpning)

IEC 1217 bladposisjon -40 mm og +40 mm -60 mm og -55 mm

Viktige merknader

• Alle feltstørrelser i dette dokumentet henviser til standard monteringsavstand for ModuLeaf
MLC for alle Siemens lineærakseleratorer, som er SCD = 678,6 mm (målt mellom kilden og
kollimatorens nederste del). Kontroller at din installerte MLC bruker denne SCD-en. Hvis det
brukes SCD som avviker med mer enn 1 % fra 678,6 mm, må du rådføre deg med Brainlab, da
oppsettet for feltstørrelser må tilpasses deretter.

• Du må passe på at kjevens åpning aldri overgår 120 x 100 mm² mens MLC-systemet er
montert.

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.20 Stråledata for Varian 52

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-630)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).
MERK: Oppgi ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 272 mm for den største dybdedoseprofilen.
 

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 144. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).
MERK: Oppgi ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 272 mm for den største feltstørrelsen.
 

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevefelt: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 145)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "V52_1.d01",

"V52_5.d01", …, "V52_100.d01".
• For hvert felt: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64 ☐

Stråledata for Varian 52
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Målinger Se også Utført

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.20.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).
• For spredningsfaktorer målt for en rektangulær feltstørrelse på 290 x 256 mm², må det benyttes

en ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 272 mm i Beam Profile Editor / Physics Administration.

Stråledata for Varian 52
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5.20.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 52: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 25 

Åpne blader:
Blad nr.: 9, 12-15, 17-20

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -85 mm

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.21 Stråledata for Varian 80

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-631)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).
MERK: Oppgi ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 295 mm for den største dybdedoseprofilen.
 

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 148. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).
MERK: Oppgi ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 295 mm for den største dybdedoseprofilen.
 

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevefelt: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 149)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "V80_1.d01",

"V80_5.d01", …, "V80_100.d01".
• For hvert felt: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64 ☐

Stråledata for Varian 80
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Målinger Se også Utført

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.21.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).
• For spredningsfaktorer målt for en rektangulær feltstørrelse på 290 x 300 mm², må det benyttes

en ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 295 mm i Beam Profile Editor / Physics Administration.

Stråledata for Varian 80
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5.21.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 80: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 26 

Åpne blader:
Blad nr.: 16, 19-22, 24-27

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -80 mm

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.22 Stråledata for Varian 120 (SRS-flatfilter)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-632)

MERK: SRS-modus referer til flatfilter for SRS-modus av Novalis Tx og Varian Trilogy
lineærakseleratorer. SRS-modusen bruker 6 MV fotonstråler og en høy doserate på 1 000 MU/min
i kombinasjon med en begrenset maksimalgrense for feltstørrelse på 15 x 15 cm². Om
lineærakseleratoren er i SRS-modus, bruker den et ulikt flatfilter. Altså er stråledata for Standard
og SRS-modus noe forskjellige.
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 152. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-blad parkert, feltstørrelse 150 x 150 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 153)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Stråledata for Varian 120 (SRS-flatfilter)
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Målinger Se også Utført

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "V120_1.d01",

"V120_5.d01", …, "V120_100.d01", eller de tilhørende DICOM-filene "DynLeafShift - Vari-
an 120 - ...dcm".

• I hvert tilfelle: lever 1 000 MU ved en doserate på 1 000 MU/min.
Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 151



5.22.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-feltstørrel-
ser [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): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Varian 120 (SRS-flatfilter)
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5.22.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 120 (SRS): Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 27 

Åpne blader:
Blad nr.: 21-22, 27-34, 37-44

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -75 mm

BLYANTSTRÅLE: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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5.23 Stråledata for Varian 120 (Standard
bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-633)

MERK: Støtte for flatfilterfrie stråler er tilgjengelig fra og med iPlan RT 4.5.
 

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49 ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52 ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt [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)
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53 ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 156. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

• MLC-kjevene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56 ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 157)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59 ☐

Stråledata for Varian 120 (Standard bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)
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Målinger Se også Utført

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "V120_1.d01",

"V120_5.d01", …, "V120_100.d01", eller de tilhørende DICOM-filene "DynLeafShift - Vari-
an 120 - ...dcm".

• For hvert felt: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.
Bruk en riktig kombinasjon av m MU og m MU/min hvis doseraten 300 MU/min ikke er til-
gjengelig.
Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64 ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐
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5.23.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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 (Standard bestrålingsmodus): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Varian 120 (Standard bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)
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5.23.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 120 (Standard bestrålingsmodus): MLC-feltets oppsett for profilmålinger (X- og Y-
retningen)

Figur 28 

Åpne blader:
Blad nr.: 21-22, 27-34, 37-44

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -85 mm
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Stråledata for Varian 120 (Standard bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)

158 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



6 MONTE CARLO:
ALGORITME

6.1 Introduksjon til Monte Carlo-algoritmen

Generell oversikt

Beskrivelsen nedenfor gir en oversikt over de fysiske funksjonene bak iPlan RT Dose Monte
Carlo (MC)-algoritmen. Hensikten er å la brukeren arbeide med programvaren, for å forstå MC-
algoritmens oppførsel og betydningen av MC-brukeralternativene. Hvis du ønsker mer detaljert
informasjon om MC-metoder generelt og XVMC spesielt, henviser vi til utgivelsene listet under
Side 329.
Nye metoder for kreftbehandling, som for eksempel IGRT og IMRT, tillater mer presis
doseavsetting i målvolumet, og bedre kontroll over normale vevskomplikasjoner. En nøyaktig
doseberegning er avgjørende for å sikre kvaliteten til de forbedrede metodene. Konvensjonelle
metoder for doseberegning, som blyantstrålealgoritmen, er av høy kvalitet i områder med
homogent vev, f.eks. inne i hjernen. For behandling i hode-og-nakke- eller brystregionen, dvs. i
områder som består av ben, mykt vev og luftfylte hulrom, trengs en mer nøyaktig metode. For
eksempel er blyantstrålealgoritmen kjent for å overvurdere dosen i målvolumet ved behandling av
små svulster i lungene. Dette er fordi blyantstrålealgoritmen beregner dosen ved å skalere
distribusjonskjernene i blyantstråledosen i vann for å ta hensyn til heterogeniteten i vevet, men
denne metoden har begrensninger når det gjelder nøyaktighet i disse områdene. MC-algoritmer
for doseberegning gir derimot mer nøyaktige resultater, spesielt i heterogene områder.

Bruk av Monte Carlo i radioterapi

MC-metoder brukes i radioterapi for å løse transportproblemet med ioniseringsstråling i
menneskekroppen. Her brytes strålingen ned til enkle kvantepartikler (fotoner, elektroner,
positroner). Bevegelsene til disse partiklene gjennom bestrålingsenheten og menneskevevet
simuleres ved å ta hensyn til materialegenskapene til de ulike komponentene i
lineærakseleratorhodet og vevsegenskapene i hvert volumelement (voksel). Fotonene,
elektronene og positronene påvirker gjensidig elektronene i atomskjellene og det
elektromagnetiske feltet til atomkjernene. Dette kan føre til ioniseringstilfeller. De tilhørende
interaksjonsegenskapene er basert på kvantefysikklovene. Når det gjelder lineærakseleratorhodet
kan disse egenskapene beregnes med den kjente atomiske sammensetningen til de ulike
komponentene; for pasienten kan de beregnes basert på CT-bildene og Houndsfield-enheten i
hver voksel. Interaksjonsegenskapene gis som totale og differensiale tverrsnitt. Totale tverrsnitt
karakteriserer interaksjonssannsynligheten for en partikkel med angitt energi i et medium med en
definitiv atomkomposisjon. Differensielle tverrsnitt karakteriserer funksjonene for
sannsynlighetsfordeling for den generasjonen sekundære partikler som har definitive
sekundærpartikkelparametre, som for eksempel energi og spredningsvinkel. De tilfeldige numrene
i MC-simuleringen er nødvendige for å ta prøver av de bestemte parametrene fra disse
sannsynlighetsfordelingsfunksjonene.
For en mer omfattende innføring i alle tema forbundet med klinisk implementering av Monte Carlo-
basert behandlingsplanlegging med ekstern stråle, henviser vi til gjennomgangen av Reynaert et
al. (2007), eller AAPM Task Group Report No 105 (2007).
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6.1.1 Brainlab Monte Carlo-algoritme

Bakgrunn

Monte Carlo-algoritmen iPlan RT Dose er basert på den røntgen-vokselbaserte Monte Carlo-
algoritmen utviklet av Iwan Kawrakow og Matthias Fippel (Kawrakow et al. 1996, Fippel et al.
1997, Fippel 1999, Fippel et al. 1999, Kawrakow og Fippel 2000, Fippel et al. 2003, Fippel 2004).

Brainlab Monte Carlo-algoritme

Brainlab MC-algoritmens tre komponenter:

Figur 29 
MC-algoritmen fra Brainlab består av tre hovedkomponenter (se Figur 29). Den første
komponenten brukes som partikkelkilde. Den modellerer den øvre delen av
lineærakseleratorhodet (mål, primærkollimator, flatfilter), og genererer fotoner og kontaminante
elektroner fra den tilhørende distribusjonen. Partiklene overføres deretter til den andre
komponenten, modellen av kollimatorsystemet. Avhengig av feltkonfigurasjonen absorberes,
spres eller sendes partiklene gjennom kollimatorsystemet uten interaksjon. Partiklene som
overlever overføres til maskinen som beregner pasientdosen. I denne tredje komponenten
simuleres strålingens transport gjennom pasientgeometrien, og dosedistribusjonen beregnes. I
følgende avsnitt beskrives de tre komponentene i Brainlabs MC-algoritme mer detaljert.

Introduksjon til Monte Carlo-algoritmen
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6.2 Virtuell energifluensmodell (VEFM)

Bakgrunn

Målets geometri, flatfilteret og primærkollimatoren endres ikke når feltets form endres. Derfor kan
det antas at faseområdet til fotoner og ladede partikler over kjevene og flerbladskollimatorene
(MLC) er uavhengig av feltkonfigurasjonen. For å modellere dette faseområdet, brukes en Virtuell
energifluensmodell (VEFM). Med enkelte utvidelser er denne modellen basert på arbeidet til
Fippel et al. (2003).

Geometriparametre

VEFM består av to eller tre fotonkilder med todimensjonale gaussiske former og en ladet partikkel-
kontamineringskilde (elektron). Fotonkildene modellerer Bremsstrahlung-fotoner skapt i målet, og
Compton-fotoner spredt av primærkollimatoren og flatfiltermaterialene. Det er nødvendig med
flere parametre for fotonkildene. For eksempel er kildenes avstand til den nominelle strålens fokus
enten beregnet eller tatt fra den tekniske informasjonen fra leverandøren av lineærakseleratoren.
De gaussiske breddene (standardavvik) og den relative vektingen av fotonkildene tilpasses med
målte dosedistribusjoner i luft. Ytterligere hornkorrigeringsparametre tilpasses også fra disse
målingene. De modellerer stråleprofilens avvik fra en ideell flat profil.

Energiparametre

VEFM krever også informasjon om fotonenergispekteret og fluensen av endret
partikkelkontaminering på pasientens overflate.
Denne informasjonen oppnås fra en målt dybdedosekurve i Dmeas(z) i vann for
referansefeltstørrelsen (feltstørrelsen som ble brukt for dosen - monitorenhetkalibrering).
Kurven Dmeas(z) brukes til å minimere den kvadratiske differansen til en kalkulert dybdedosekurve
Dcalc(z). Basert på modellens forutsetninger, Dcalc(z) er gitt av:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

Settet med monoenergiske dybdedosekurver Dmono(E,z) i vann, kan beregnes ved å bruke hele
MC-systemet og den geometriske strålemodellens parametre som deriveres etter at de målte
profilene er tilpasset i luft.

Energiparameteromfang

Settet må beregnes for en tabell over energi som strekker seg fra spekterets minimale energi Emin
opptil en energi som er litt større enn maksimalenergien Emax. Dette lar oss også bruke Emax som
et tilpasningsparameter. I motsetning til i den originale artikkelen (Fippel et al. 2003), modellerer vi
energispekteret p(E) ved:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Denne funksjonen kan sammenlignes med spektrene som beregnes ved hjelp av EGSnrc
(Kawarakow 2000) og BEAM (Rogers et al. 1995), spesielt i den nedre energiregionen.
De frie parametrene l, b og normaliseringsfaktor N må tilpasses. For Emin og Emax bruker vi
vanligvis faste verdier, men disse kan også justeres, fordi spekterets maksimalenergi i blant kan
være forskjellig fra den nominelle fotonenergiinnstillingen i MV. Parameteret wɣ er totalvekten av
alle fotonkilder. Det beregnes av wɣ = 1 - we hvor we er vekten til kilden for
elektronkontamineringen. Parameteret we er også tilpasset ved hjelp av den målte dybdedosen i
vann og formelen på Dcalc(z).

MONTE CARLO: ALGORITME
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Det krever dybdedosens MC-utregning for en ren elektronkontamineringskilde i vann De(z).
Fordi de fleste elektronene har sitt utspring i flatfilteret antas elektronkildens plassering å være
ved filterets fotplan. Elektronenes energispekter beregnes med en eksponensiell distribusjon som
beskrevet av Fippel et al. (2003).

Monte Carlo og blyantstråle

Under idriftsettingsprosedyren skrives alle parametre (faste og tilpassede) inn i doseprofil-filen.
Denne filen knyttes så til den tilhørende lineærakseleratorens maskinprofil. Den knyttes også til
doseprofilen til blyantstrålealgoritmen. dette betyr at algoritmen for utregning av MC-dosen ikke
kan brukes uten blyantstrålealgoritmen. Dette er en begrensning, men den er innført i
behandlingsplanleggingsprogramvaren iPlan RT Dose på grunn av tre hovedfordeler:
• Den lar brukeren kryssjekke resultatene ved hjelp av to nesten uavhengige doseberegninger.
• Den gir en myk overgang fra klinisk erfaring (protokoller) basert på utregning av

blyantstråledoser til en mer nøyaktig erfaring basert på Monte Carlo-baserte doseberegninger.
• Den raskere blyantstrålealgoritmen kan brukes til den mellomliggende planleggingsprosessen.

Brukeren kan senere bytte til Monte Carlo for å finjustere behandlingsplanen.
Derfor krever idriftsettelse av algoritmen for beregning av MC-dosen idriftsettelse av
blyantstrålealgoritmen.
Før MC-doseprofilen brukes klinisk, må den valideres opp mot målte dosedistribusjoner og
utmatingsfaktorer (spredningsfaktorer) i et homogent vannfantom. For mer informasjon om disse
dataene henviser vi til anvisningene for Monte Carlo-basert måling av basisdata.

Virtuell energifluensmodell (VEFM)
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6.3 Modellering av kollimeringssystemet

Kjever

Kollimeringssystemets komponenter (kjever og MLC) er modellert på ulike måter. Rektangelet gitt
av plasseringen av begge kjevepar brukes til å definere prøveområdet for de første partiklene.
Dette betyr at det kun genereres fotoner og elektroner gjennom kjeveåpningen. Med andre ord
forutsetter MC-algoritmen fullt blokkerende kjever. Feilen ved denne antagelsen er beregnet til
under 0,5 % på grunn av kjevens tykkhet og kjevematerialets reduksjon. Videre er strålen også
blokkert av MLC, noe som fører til at fotonfluensen utenfor strålens grenser reduseres ytterligere.
Fordelen med denne metoden er at utregningene tar mindre tid. Simuleringen av fotonhistorikk
som absorberes inne i kjevematerialet ville vært bortkastet regnekraft, og ville ha en ubetydelig
effekt på utregningens nøyaktighet.

MLC-bladutforminger

Ulike MLC-bladutforminger:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Figur 30 

Nr. Komponent

① Ideell MLC (ingen lekkasjestråling)

② Skråstilte blad (Siemens)

③ Trinnutforming (Elekta)

④ Tongue and groove-utforming (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Kun 4 bladpar representeres per MLC.

MLC-simulering i iPlan RT Dose

MLC kan simuleres med to ulike presisjonsnivåer valgt av brukeren av iPlan RT Dose.
I Monte Carlo-alternativene er det mulig å velge mellom følgende MLC-modeller:
• "Accuracy optimized" (standardinnstilling)
• "Speed optimized"

Avhengig av dette valget, og av type MLC, vil en av MLC-modellene representert i Figur 30 brukes
i Monte Carlo-simuleringen.
Modellen av en ideell MLC (øvre venstre MLC i Figur 30) brukes dersom "Speed optimized" er
valgt. Modellen ignorerer både luftmellomrommene mellom blad som er plassert ved siden av
hverandre, og den tilhørende tongue-and-groove-utformingen. På den andre side vil tykkelsen av
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MLC, bredden til bladene, materialet bladene er laget av og de avrundede bladtuppene (hvis
disse er tilgjengelige) medregnes riktig når "Speed optimized" er valgt. Spesielt for Brainlab m3,
kan regnetiden reduseres 2 eller 3 ganger når denne innstillingen er valgt. Påvirkningen av MLC-
modellen "Speed optimized" på dosenøyaktigheten avhenger av stråleoppsettet.
Den forventes å være liten for konforme stråler, men kan være større for IMRT-stråler. Det
anbefales derfor at alternativet "Speed optimized" kun brukes i den mellomliggende
planleggingsprosessen. Den siste doseberegningen skal utføres med modellen "Accuracy
optimized". Modellen "Accuracy optimized" tar alltid den riktig tongue-and-groove-utformingen,
avhengig av MLC-type, med i beregningen (se Figur 30).

MLC-simuleringsalgoritme

Algoritmen bak disse modellene er basert på arbeidet publisert av Fippel (2004). Den er en
komplett MC-geometrisimulering av fotontransporten. Den tar hensyn til Compton-interaksjoner,
parproduksjonshendelser og fotoelektrisk opptak. Primær- og sekundærelektroner simuleres med
den kontinuerlige tilnærmingen med synkende hastighet. Med denne metoden defineres
geometriene ved å plassere flater og sylinderoverflater virtuelt i 3D-området. Flatene (og
overflatene) definerer grensene mellom områder laget av ulikt materiale. For MLC-er består
områdene som regel av en tungsten-legering og luft. For disse materialene brukes
forhåndsberegnede tverrsnittabeller over fotonene ved hjelp av datakoden XCOM (Berger og
Hubbell 1987) i tillegg til tabeller over elektronenes bremsekraft og omfang, forhåndsberegnet
med programvaren ESTAR (Berger 1993). Denne algoritmen, som sporer partikkelstråler, er
basert på punktmasker og -mønstre som den bruker til å identifisere områdeindeksene. I
utvidelsen av originalartikkelen har flere MLC-modeller blitt implementert.

Påvisning av bladposisjoner

I iPlan RT Dose defineres den nominelle bladposisjonen i isosenterplanet. Den ekte
bladposisjonen som kreves av MC-algoritmen er beregnet fra den nominelle posisjonen, forutsatt
en lysfeltkalibrering. For en MLC med avrundede bladtupper betyr dette at bladet berører den
rette linjen mellom det nominelle fokus og den nominelle bladposisjonen. På denne måten blir den
rette linjen en tangent av bladtuppens kurvatur.
I iPlan RT Dose 4.5 og senere versjoner, påvises posisjonene for lukkede bladpar på en annen
måte. Når det gjelder lukkede bladpar, går den rette linjen mellom nominelt fokus og nominell
bladposisjon rett gjennom bladtuppens endepunkt. Dette er innført for å unngå lufthull mellom
motsatte bladtupper hvis bladparet lukkes langt fra aksen.

Modellering av kollimeringssystemet
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6.4 Maskin for doseberegning av MC-pasient

Bakgrunn

MC-algoritmen som simulerer transporten av fotoner og elektroner gjennom menneskevev er
basert på utgivelser av Kawrakov et al. (1996), Fippel (1999), Kawrakow og Fippel (2000). Den er
en kondensert historiealgoritme med kontinuerlig grensekryssing for å simulere transportering av
sekundære og kontaminante elektroner. Den tar hensyn til og simulerer deltaelektroner (frie
sekundære elektroner som oppstår under interaksjonen mellom elektroner), i tillegg til
Bremsstrahlung-fotoner. For MC-simuleringen av fotontransport, vurderes Compton-interaksjoner,
parproduksjonshendelser og fotoelektrisk opptak. Flere teknikker for redusering av avvik, som
f.eks. elektronhistorierepetisjoner, flerfotontransport eller russisk rulett, fremskynder
doseberegningen betydelig i forhold til generelle MC-koder, f.eks. EGSnrc (Kawrakow 2000). MC-
partikkelhistoriene kan gå i parallelle tråder, derfor drar koden full nytte av flerprosessormaskiner,
som for eksempel iPlan Workstation Premium med 8 CPU-kjerner. Gantryrotasjoner (statiske og
dynamiske) simuleres kontinuerlig. Denne egenskapen er en stor fordel i forhold til andre
algoritmer som blyantstrålen, fordi de behøver diskrete gantryposisjoner for å modellere
rotasjonen.

Beregning av massetetthet

Ved MC-simulasjoner må man vite fotonenes tverrsnitt, elektronkollisjonen og strålingens
bremsekraft. Som oftest kan disse parametrene beregnes hvis man kjenner til
atomkomposisjonen av vevstypen i hver voksel. HU-numre er tilgjengelige fra CT-bilder. Imidlertid
finnes det ingen kartlegging mellom HU og enkelte typer vev, da forholdet mellom HU og
elementkomposisjonen ikke er unik. Altså finnes det forskjellige typer vev med samme HU. Det
kan derfor oppstå feil hvis et HU kun er målt med CT for å fastslå elementkomposisjonen i en
bestemt voksel.
iPlan Monte Carlo bruker derfor heller en annen tilnærming. Den baseres på CT-
kalibreringskurven som brukes i oppgaven Surface Segmentation i iPlan. Tabellen for HU til
elektrontetthet (ED) konverterer CT-spesifikke HU-numre til spesifikke ED-numre for vev. ED-
verdiene er i forhold til vann. MC-algoritmene konverterer disse ED-ene internt til alle andre
parametre som kreves for MC-kalkulasjoner. Disse er for eksempel massetettheter, fotonenes
tverrsnitt og elektronenes bremse- og spredningskraft. Denne konverteringen utføres direkte, altså
uten de ekstra mellomtrinnene for å beregne elementkomposisjonen. Utgivelsene om VMC/XVMC
som det refereres til på Side 329 inneholder mer informasjon om denne fremgangsmåten.
Hvis massetettheten ρ i en bestemt voksel er kjent, kan det totale tverrsnittet for f.eks. Compton-
interaksjoner μc(ρ,E) for et foton med energi E regnes ut fra:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funksjonen μcw(E) er det tabulerte Compton-tverrsnittet i vann, ρw er vannets massetetthet, og
funksjonen er fc(ρ) en funksjon av tilpasning basert på analyse av ICRU-tverrsnittdata for
kroppsvev (ICRU 1992). Faktoriseringen i en funksjon som bare avhenger av ρog en annen
funksjon som bare avhenger av E er en tilnærming. Data for ICRU report 46 (1992) antyder
derimot at dette anslaget er mulig for menneskevev.

Ikke-humant vev, som f.eks. implantater, kan ikke antas å være korrekt. Dette kan føre til
unøyaktig doseberegning.
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Comptons tverrsnittforhold

Figur 30 viser Comptons tverrsnittforhold fc(ρ) som en funksjon av massetetthet ρ for alle
materialer fra ICRU Report 46.

Figur 31 
Illustrasjonen ovenfor viser Comptons tverrsnittforhold versus massetetthet for alle materialer i
ICRU report 46 (kryss). Linjen representerer tilpasning til dataene. Funksjonen brukes av MC for å
beregne Comptons tverrsnitt.
Linjen i Figur 30 representerer tilpasning til disse dataene. Den er gitt av:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Denne funksjonen for tilpasning brukes av MC for å beregne Comptons tverrsnitt. Det finnes noen
materialer med avvik mellom det ekte tverrsnittforholdet og tilpasningsfunksjonen på opptil 1,5 %.
Disse er derimot materialer som gallesten eller urinblærestener. Videre er den korrekte
elementsammensetningen i et angitt voksel ukjent. Bare et HU-nummer er kjent, og ulike
materialsammensetninger kan føre til samme HU. Derfor har selve HU-nummeret en grad av
usikkerhet som dermed overlapper usikkerheten i tilpasningsfunksjonen. Påvirkningen av HU-
nummerets usikkerhet på Monte Carlo-beregnede dosedistribusjoner har vært omtalt i
faglitteraturen (Vanderstraeten et al. 2007). Lignende tilpasningsfunksjoner finnes og kan regne ut
parproduksjon og fotoelektrisk tverrsnitt i tillegg til elektronkollisjon og strålebremsekraft. Deres
avhengighet av massetetthet er naturligvis forskjellig fra fc(ρ).
Funksjonen fc(ρ) brukes også til å konvertere massetettheter ρ til elektrontettheter ne og omvendt.
Dette forholdet er angitt av:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

hvor new er elektrontettheten i vann.
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6.5 MC-parametre

Bakgrunn

Brukeren av programvaren har noe påvirkning må MC-doseberegningens nøyaktighet,
dosekalkuleringstiden og doseresultattypen. Dette kan gjøres med Monte Carlo-alternativene i
iPlan RT Dose. Fire parametre kan påvirkes:
• Spatialoppløsning (i mm)
• Gjennomsnittsavvik (i %)
• Doseresultattype ("Dose to medium" eller "Dose to water")
• MLC-modell ("Accuracy optimized" eller "Speed optimized")

Spatialoppløsning

Spatialoppløsningen definerer størrelsen på det interne MC-doseutregningsgitteret. Dette betyr
imidlertid ikke at den endelige MC-gitterstørrelsen er helt lik parameterets verdi. MC-vokslene
konstrueres ved å kombinere et helt antall piksler fra den originale CT-kuben. Derfor er vokslenes
endelige størrelse bare omtrent lik verdien på spatialoppløsningsparameteret. De kan også være
ulike i de tre romretningene. Videre kan de ikke være mindre enn størrelsen på de første pikslene.
Valg av dette parameteret har sterk innflytelse på beregningstiden. Når dette parameteret senkes
to ganger kan beregningstiden økes cirka 6 ganger. Spatialoppløsningen er begrenset til verdier
mellom 2 mm og 10 mm. En stor verdi som for eksempel 5 mm kan være et godt valg for den
mellomliggende planleggingsprosessen, eller for store svulster og store feltstørrelser. Endelige
doseberegninger for små svulster bør derimot utføres med en spatialoppløsning på 2-3 mm.

Gjennomsnittsavvik

Gjennomsnittsavviket anslår hvor mange partikkelhistorier som er nødvendig for å oppnå denne
variansen per stråle, som % av strålens maksimaldose. Da alt her er normalisert i henhold til
strålen, kan det endelige avviket i PTV være mindre. Hvis vi for eksempel har 5 overlappende
stråler i PTV, og hver stråle er beregnet med 2 % avvik, da er PTV-variansen omtrent 1 %.
I ikke-overlappende områder forblir den 2 %. Det statistiske avviket per voksel synker ved
stigende antall historier Nhist som:

1 Nhist( )

altså kan det statistiske avviket senkes to ganger dersom antall historier økes fire ganger. Derfor
økes også beregningstiden fire ganger. Standardinnstillingen er 2 %, og den endelige
beregningen skal være 1 % eller mindre.

Type doseresultat

Programvaren iPlan RT Dose gjør det mulig å begrense 2 ulike dosetyper. Standardinnstillingen
"Dose to medium" henviser til den reelle energidosen, dvs. energien opptatt i et lite vevselement,
delt på vevselementets masse. "Dose to water" henviser derimot til energien opptatt i et lite
hulrom fylt med vann, delt på massen av hulrommet, mens noe vev, f.eks. ben, omringer
hulrommet (se Figur 32). I de fleste typer bløtvev hos mennesker er det ingen synlig forskjell på
"Dose to medium" og "Dose to water". For benvev kan "Dose to water" derimot være opptil 15 %
større enn "Dose to medium" (AAPM 2007). Dette er fordi ben med høy tetthet forårsaker høyere
fluens i sekundærelektroner i hulrom med vann, og forårsaker derfor en høyere dose
sammenliknet med tilfeller der hulrommet også er fylt med ben. Brukeren skal derfor velge "Dose
to water" for å få informasjon om dose i bløtvevceller innenfor en benstruktur (se Figur 32).
Forholdet mellom "Dose to water" Dw og "Dose to medium" DM beregnes av:
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DW DM
S
ρ
--- 
 

M

W
=

hvor (S/ρ)MW er elektronenes ubegrensede massekollisjon som stopper effektforholdet fra vann til
mediumets gjennomsnitt over fotonstrålens spektrum. Dette forholdet er omtrent 1,0 i bløtvev med
en massetetthet på omtrent 1,0 g/cm3. Dette øker med opptil ~1,15 for benvev med en
massetetthet på opp til 2,0 g/cm3.
Figur 32 viser Dose to Medium i forhold til Dose to Water:

Figur 32 
"Dose to medium" skal utregnes hvis brukeren ønsker en gjennomsnittlig dose innen hele
vokselet. "Dose to water" skal utregnes hvis brukeren heller ønsker en dose innenfor små
bløtvevceller omgitt av benmaterialet.

MLC-modellens presisjon

MLC-modellens presisjon kan enten være "Accuracy optimized" eller "Speed optimized".
"Accuracy optimized" betyr at MLC er modellert med fullstendig tongue-and-groove-utforming. Det
tar hensyn til luftmellomrommene mellom tilstøtende blader. Alternativet "Speed optimized"
ignorerer denne effekten. Den bruker en modell av en ideell MLC (se Side 163 og Figur 30). Dette
alternativet forkorter derfor utregningstiden. Side 163 inneholder mer detaljert informasjon om
MLC-modelleringen.

Monte Carlo-begrensninger

Nøyaktigheten til den Monte Carlo-baserte doseberegningen avhenger av det definerte
statistiske avviket. Verdien som brukes for godkjenningen av den endelige
behandlingsplanen må være minst mulig, og ikke over 2 %. Du må huske at det statistiske
avviket er definert i forhold til behandlingsplanens høyeste dose. Derfor er usikkerheten i
doseverdiene inne i OAR-ene i den lave doseregionen høyere i forhold til maksimaldosen
inne i OAR-en.

Generelle begrensninger ved doseberegning for små behandlingsfelt oppsummeres i Side
316. Hvis disse begrensningene ikke følges, kan det føre til et avvik mellom beregnet dose
og faktisk administrert dose på over 10 %.

MC-parametre
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7 MONTE CARLO:
GENERELL MÅLING AV
STRÅLEDATA

7.1 Slik kommer du igang

Formålet med dette kapittelet

Dette kapittelet gir generelle anvisninger for hvordan stråledata for flerbladskollimatorer må
hentes inn. Det passer til behandlingsplanlegging ved hjelp av Monte Carlo-basert dosealgoritme
med iPlan RT Dose versjon 4.0 og nyere.
MLC-spesifikk informasjon, som f.eks. MLC- og kjevefeltstørrelser, som skal brukes i målingene
finner du i den tilhørende kontrollisten.

Idriftsettelse av en lineærakselerator

Før idriftsettelsen av lineærakseleratoren din påbegynnes, skal du sørge for å være kjent med
nasjonale eller internasjonale anbefalinger vedrørende idriftsettelse av en lineærakselerator, som
f.eks. AAPM TG-106 Report.
Denne rapporten gir retningslinjer og anbefalinger for riktig valg av fantomer og detektorer,
hvordan montere et fantom for datainnhenting for både skanne- og ikke-skannedata, prosedyrer
for innhenting av bestemte foton- og elektronstråleparametre, og metoder for redusering av
målefeil (< 1 %), stråledatabehandling og brytning av detektorstørrelsen for nøyaktige profiler.
TG-106 gir også en kort omtale av den nye trenden i Monte Carlo-simuleringsteknikker innen
idriftsettelse av foton- og elektronstråler. Prosedyrene som beskrives i denne rapporten er til hjelp
for kvalifiserte medisinske fysikere når de enten skal måle et komplett sett med stråledata, eller
skal verifisere en delmengde data før første gangs bruk eller for periodiske målinger for
kvalitetssikring (Das et al. 2008).

Definisjoner og forkortelser

Uttrykk Forklaring

CAX Central Axis (Sentralakse)

Linac Linear Accelerator (Lineærakselerator)

MLC Multileaf Collimator (Flerbladskollimator)

PDD Percentage Depth Dose (Prosentmessig dybdedose)

SID Source-Isocenter Distance (Avstand mellom kilde og isosenter)
(1 000 mm)

SSD Source-Surface Distance (Avstand mellom kilde og overflate)
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Forhåndskriterier

Algoritmen for Monte Carlo-basert doseberegning kan ikke brukes uten blyantstrålealgoritmen.
Derfor krever idriftsetting av algoritmen for beregning av Monte Carlo-dosen igangsetting av
blyantstrålealgoritmen. Se Side 69 for mer informasjon.

Formålet med målingene

All data målt i vann og luft brukes ikke direkte under den Monte Carlo-baserte doseberegningen i
iPlan RT. Målingene i luft brukes midlertidig under databehandling. De må først og fremst tilpasse
avvik fra en ideell flat profil (horn, osv.), og fastslå formene og vekten til de ulike fotonkildene.
Volumeffekter som skyldes kammerets størrelse, inkludert oppbyggingshetten i messing, tas
hensyn til under denne tilpasningen. Parametrene som påvirker fotonkildenes størrelse og
profilenes halvskyggebredder tilpasses ikke ved bruk av målinger i luft, de justeres ved hjelp av
små feltprofilskanninger for SSD = 900 mm i vann.
Energispekterets parametre og vekten av elektrokontamineringskilden tilpasses ved hjelp av
dybdedosekurven SSD = 1 000 mm, 100 x 100 mm² i vann. Dose-/MU-kalibreringen justeres også
med den absolutte dosen for dette feltet. All SSD = 900 mm data (inkludert den absolutte dosen)
brukes til sammenligning med fantomdoseberegningen, altså for verifisering av den endelige
modellen for lineærakseleratorhodet. Resultatene av denne sammenligningen plottes i en PDF-fil.
Denne PDF-filen gis, sammen med den tilpassede parameterfilen (kalt Monte Carlo-doseprofil), til
brukeren for gjennomgang.

Målingsnøyaktighet

Målingene angitt i denne brukerveiledningen er tilstrekkelig til å oppnå spesifisert nøyaktighet for
Brainlab-dosealgoritmer. Hvis du ønsker å forbedre nøyaktigheten av doseutregningen, må du
utføre målingene med ekstrem forsiktighet, repetere dem, velge de beste resultatene (f.eks. de
med minst støy), og regne ut snittet av disse. En finere enn anbefalt økning for feltstørrelse,
dybde eller stråleretning, selv om det ikke er forbudt, vil ikke forbedre dosenøyaktigheten
nevneverdig.

Nøyaktigheten av alle Brainlabs dosealgoritmer er direkte avhengig av nøyaktigheten og
omfanget av stråledatamålingene. Du må sikre at stråledatamålingene dekker omfanget av
feltstørrelser og -dybder som skal brukes i senere behandlingsplanlegging. Dette gjelder
spesielt for målinger av spredningsfaktorer, stråleprofiler og dybdedose.

For å få nøyaktige resultater må du konfigurere lineærakseleratoren og den motoriserte
vanntanken med ekstrem forsiktighet. Den sentrale stråleaksen må være helt vertikal, dvs.
rettvinklet i forhold til vannflaten. I hvert tilfelle må detektorbevegelsens retning være helt
på linje med vannoverflaten og med sentralstråleaksen.

Stråleprofilverifisering

Det er sykehuslegens ansvar å utføre riktig verifisering av hver nyopprettede eller modifiserte
stråleprofil (maskinprofil). Dette må inkludere prøving fra ende til ende for hver
behandlingsmodalitet og behandlingsforutsetning som skal brukes klinisk. Du skal alltid konsultere
relevante nasjonale eller internasjonale anbefalinger for kvalitetssikring (f.eks. IAEA TRS-430).

Ansvar

Etter at målt data er tilsendt Brainlab, har ikke Brainlab noen mulighet til å kontrollere
nøyaktigheten av:
• data mottatt fra en bruker;
• data returnert til en bruker.

Alle tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab basert på mottatte data avhenger av
informasjonens riktighet. Når mottatte data har blitt behandlet av Brainlab og returnert til

Slik kommer du igang
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brukeren, er dette på ingen måte en forsikring om at data som returneres er korrekt.
Brukeren er helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av data returnert av
Brainlab, og er også helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av eventuelle
tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab. Brukeren må validere sikkerheten og
effektiviteten til data returnert fra Brainlab før pasientbehandling utføres. Selv om Brainlab
kan ha behandlet data, påvirker ikke dette brukerens overordnede ansvar for riktigheten av
den endelige stråleprofilen.
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7.1.1 Anbefalt utstyr

Utstyr

Komponent Forklaring

Motorisert vann-
tank

Bruk en motorisert og tilstrekkelig stor vanntank: tanken skal strekke seg
minst 50 mm forbi alle fire sider av den målte feltstørrelsen ved målingsdyb-
den. Den skal også strekke seg minst 50 mm forbi målingens maksimaldyb-
de. For en standard feltstørrelse på 400 x 400 mm2 med en dybde på opptil
350 mm skal det brukes et fantom med en baseflate på mer enn
500 x 500 mm2 og en vanndybde på minst 400 mm.

Kalibrert kammer

Bruk et kalibrert kammer: et kalibrert sylindrisk ioniseringskammer med et
hulrom på minst 0,125 cm3 men ikke mer enn 0,6 cm3. Det effektive måle-
punktet skal fastsettes basert på internasjonalt gyldige dosimetristandarder
(f.eks. IAEA TRS-398), og anbefalinger fra detektorleverandøren.

Ioniseringskam-
mer

Bruk et ioniseringskammer: et sylindrisk ioniseringskammer med et hulrom
på 0,125 cm3 eller mindre. Det effektive målepunktet skal fastsettes basert
på internasjonalt gyldige dosimetristandarder (f.eks. IAEA TRS-398), og an-
befalinger fra detektorleverandøren.

Høyoppløsnings-
detektor

Bruk en svært liten detektor for profilmålinger med høy oppløsning og dosi-
metri av små felt. Brainlab anbefaler at det brukes en ikke-skjermet stereo-
taktisk diode.

Liten oppbyg-
gingshette

Bruk en liten oppbyggingshette i messing eller et materiale med lignende
massetetthet for målinger i luft. Oppbyggingshettens tykkelse:

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.≈≈

Husk at detektorens følsomhet kan være avhengig av dens retning. Følg spesifikasjonene
og anbefalingene fra produsenten av dosimetriutstyret.

Slik kommer du igang

172 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



7.2 Koordinatsystemer

Bakgrunn

Målingene som beskrives i dette dokumentet er basert på koordinatsystemet vist nedenfor.
• Alle lengdeenheter oppgis i mm.
• Ved alle målinger må både kollimator- og gantryvinkelen være stilt til 0°.
• Sjekk den egne kontrollisten som gjelder for din MLC (se side 177).

Koordinatsystem

①

②

Figur 33 

Nr. Komponent

① Målinger i luft

② Målinger i vann

Slik fungerer koordinatsystemet

Koordinatsystemet tilsvarer det faste systemet til IEC 1217, men rotert med 180 grader rundt X-
aksen, dvs. Y- og Z-punktet i motsatt retning.

Målinger Forklaring

Luft

For alle målinger i luft er ikke koordinatsystemets kilde plassert i isosenteret,
men i det nominelle fotonkildepunktet i målet, dvs. på en avstand av SID fra
isosenteret som vist ovenfor. Dette betyr at Z-koordinater for alle målinger i
luft (spesielt Z-profilene) må spesifiseres som avstand til kildepunktet (fokus-
punktet) i millimetre.

Vann

Når det gjelder målinger i vann, er koordinatsystemet noe annerledes. Her er
kilden plassert på vannfantomets overflate, dvs. dybdedosekurver måles som
dose per dybde i vann, i millimetre. X-, Y- og Z-retningen forblir uforandret.
Disse retningene er uavhengig av MLC-ens monteringsretning. Det er med
andre ord mulig å ha MLC-er med blader som beveger seg i retning X og
MLC-er med blader som beveger seg i retning Y.
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7.3 Datakorrigering

Bakgrunn

Et begrenset nivå av datakorrigering er tillatt, for å eliminere små feil under innhenting av
måledata. Slike korrigeringer må imidlertid brukes forsiktig. Det er alltid bedre å unngå
korrigeringer ved å måle data som ikke må modifiseres.
For å ta hensyn til avvikene fra sentralaksen forårsaket av feil i målingene, er det for eksempel
nyttig å forskyve profilene med tilsvarende avstand fra aksen.
Det kan også være nyttig å gjøre de målte profilene symmetriske, fordi tilpasningsalgoritmen
forutsetter symmetriske profiler. Det er alltid bedre hvis akseleratoren kan produsere symmetriske
(eller tilnærmet symmetriske) og flate profiler.
Profilene må ikke gjøres symmetriske før de er sentrert (og avvik fra sentralaksen er tatt med i
beregningen).

Dataformat

All målt data (i vann og luft) må oppgis i Beam Profile Editor med Raw Data Input eller Monte
Carlo Raw Data-modus i Physics Administration fra Brainlab. De resulterende filene (av filtypen
*.xmcdat), som inneholder alle målingene per fotonenergi, må sendes til
radio.physics@brainlab.com.

Datakorrigering
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7.4 Stråledatamålinger i luft

Ioniseringskamre

Bruk et ioniseringskammer med en oppbyggingshette i messing (eller lignende materiale) til å
måle X, Y og Z-profilene i luft for alle fotonenergier og ulike feltstørrelser. MLC-feltstørrelser er
dokumentert i den tilhørende kontrollisten (Side 177). Om mulig skal kun kjevene kollimere
feltene, dvs. at MLC-bladene bør være trukket helt tilbake. Hvis dette ikke er mulig (f.eks. for
Siemens og Elekta MLC-er), kan du bruke MLC-en som et par kjever. For en lineærakselerator
som kun har MLC-er (ingen kjever), f.eks. MHI, kan du bruke MLC-en til feltkollimering.

Oppbyggingshette

Hovedformålet med oppbyggingshetten i messing under skanningene i luft er å fjerne
elektronkontaminering fra lineærakseleratorhodet fra målesignalet. Derfor må hettens tykkelse
være større enn maksimalspekteret til disse elektronene.
På den annen side, det faktum at spatialoppløsningen til profilskanningene i luft reduseres og
volumet gjøres gjennomsnittlig påvirker, utmatingsfaktormålingene for små felt tatt i luft på grunn
av at veggene er tykkere. Derfor må formelen på Side 172 anses som et kompromiss mellom
begge kriterier. Hvis en oppbyggingshette ikke er tilgjengelig i henhold til denne anbefalingen, kan
en hette med større tykkelse brukes, fordi det er viktigere å fjerne elektronkontaminering enn å ha
en bestemt spatialoppløsning.

MLC- og kjevefeltenes form

Du må alltid oppgi riktige former for MLC- og kjevefeltene i alle feltstørrelser. Følgende data må
måles:
• Z-profil (dybdedose) på sentralaksen (X = Y = 0) fra omtrent Z = 850 to Z = 1 150 (Z = 0:

tilsvarer fotonkildens nominelle fokus)
• 3 X-profiler for Y = 0 og Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• 3 Y-profiler for X = 0 og Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• Utmatingsfaktorene i luft ved Z = 1 000 for alle feltstørrelser normalisert av ett av feltene, som

oftest det største feltet (f.eks. feltene 400 x 400 mm²) eller 100 x 100 mm²
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7.5 Stråledatamålinger i vann

Absolutt dose

Du må måle absolutt dose i Gray per monitorenhet for feltstørrelsen 100 x 100 mm2, både for
SSD = 900 mm og SSD = 1 000 mm ved referanse-vanndybden, f.eks. ved 100 mm dybde eller
maksimaldosens dybde. Her må du bruke et ioniseringskammer kalibrert for målingene for den
absolutte dosen. Både kjevene og MLC må kollimere feltet.

Målinger i vann (SSD = 1 000 mm)

X-, Y- og Z-profiler (dybdedose) i vann er obligatorisk for alle fotonenergier og for feltstørrelsen
100 x 100 mm2 (vannfantomets avstand fra kilde til overflate: SSD = 1 000 mm). Både kjevene og
MLC må kollimere feltene:
• Z-profil (dybdedose) på sentralaksen (X = Y = 0), Z = 0: tilsvarer vannfantomets overflate
• 3 X-profiler for Y = 0 og maksimaldosens dybde, Z = 100, Z = 200
• 3 Y-profiler for X = 0 og maksimaldosens dybde, Z = 100, Z = 200

X- og Y-profilene må måles med detektorer som er små nok til de tilsvarende feltstørrelsene, og
som kan reprodusere halvskyggen nøyaktig. Sentralaksens dybdedosekurve må måles med et
ioniseringskammer eller en diodedetektor. Den brukes til å fastslå distribusjon av fotonenergi og
mengde kontaminasjon fra elektroner.

Målinger i vann (SSD = 900 mm)

X-, Y- og Z-profiler (dybdedose) i vann er obligatorisk for alle fotonenergier og for forskjellige
feltstørrelser (vannfantomets avstand fra kilde til overflate: SSD = 900 mm). MLC-feltstørrelser er
dokumentert i den tilhørende kontrollisten (Side 177). Både kjevene og MLC må kollimere feltene:
• Z-profil (dybdedose) på sentralaksen (X = Y = 0), Z = 0: tilsvarer vannfantomets overflate
• 3 X-profiler for Y = 0 og maksimaldosens dybde, Z = 100, Z = 200
• 3 Y-profiler for X = 0 og maksimaldosens dybde, Z = 100, Z = 200
• Utmatingsfaktorene ved Z = 100 for alle feltstørrelser normaliseres av feltet 100 x 100 ved SSD

= 900 mm
Alle PDD-er, X-profiler og Y-profiler skal måles med detektorer som er små nok til de tilsvarende
feltstørrelsene, og som kan reprodusere halvskyggen nøyaktig.
PDD-er og utmatingsfaktorer for store felt skal måles ved hjelp av et middels stort eller stort
ioniseringskammer (0,1 cm3 - 0,6 cm3) for å unngå effekten av variasjoner i energiresponsen (se
seksjon III.D.5 og Fig. 1 i AAPM TG-106 Report (Das et al. 2008).

Slik sikrer du nøyaktighet

For å få en nøyaktig absorbert dose til vannmåling, må du foreta en rekke justeringer på
dosimetermålingen, f.eks. strålekvalitet (lineærakselerator-energi), trykk, temperatur og
polaritet. Du må referere til dokumentasjonen som følger med dosimetriutstyret ditt, og
med nasjonale standarder som gjelder for ditt land.

Stråledatamålinger i vann
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8 MONTE CARLO:
KONTROLLISTE FOR
STRÅLEDATA

8.1 Stråledata for Elekta Beam Modulator

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 104 x 96;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 104 x 96;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 104 x 96;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 104 x 96;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 104 x 96;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Beam Modulator
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8.2 Stråledata for Elekta MLCi og MLCi2

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLCi er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Monte Carlo-støtte for MLCi2 er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.5.3 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX PDD-er i vann
MLC- og kjevefeltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Utmatingsfaktorer i vann
MLC- og kjevefeltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta MLCi og MLCi2
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8.3 Stråledata for Elekta Agility

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.5.3 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Bruk ikke "guard leaves" (f.eks. ingen ekstra åpne bladpar under kjeven ved siden av og i samme
fysiske posisjon som det siste bladet i feltet) for målingen.

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC- og kjevefeltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Agility
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC- og kjevefeltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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8.4 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,42 mm

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT Dose
4.5.4 (krever lisens) og krever integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 135,5 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 96,8 x 96,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,42 mm

184 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,42 mm
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8.5 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,43 mm

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT Dose
4.5.4 (krever lisens) og krever integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 136,5 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 97,2 x 97,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 187



Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,43 mm
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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8.6 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,44 mm

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT Dose
4.5.4 (krever lisens) og krever integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 136,6 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 97,6 x 97,6;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,44 mm
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,44 mm
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8.7 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,45 mm

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT Dose
4.5.4 (krever lisens) og krever integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 137,2 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 98 x 98;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 98 x 98;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 98 x 98;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 98 x 98;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 98 x 98;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,45 mm
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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8.8 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,46 mm

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT Dose
4.5.4 (krever lisens) og krever integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 137,8 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 98,4 x 98,4;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 98,4 x 98,4;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 98,4 x 98,4;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 98,4 x 98,4;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,46 mm
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 98,4 x 98,4;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,46 mm
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8.9 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,47 mm

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT Dose
4.5.4 (krever lisens) og krever integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 138,3 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 98,8 x 98,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 98,8 x 98,8;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 98,8 x 98,8;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 98,8 x 98,8;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 98,8 x 98,8;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,47 mm
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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8.10 Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,48 mm

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for dette MLC-systemet er tilgjengelige fra og med iPlan RT Dose
4.5.4 (krever lisens) og krever integrering med Elekta/Mosaiq.
 

MERK: For Apex er kollimatoren vanligvis rotert til 270°. For stråledataopptak skal
kollimatorvinkelen i motsetning være stilt til 0°. I denne posisjonen beveger bladene seg i gantry-
og benkretningen.
 

MERK: Maksimal MLC-feltstørrelse er 138,88 x 116 mm². Kjeve-feltstørrelsen er alltid fast på
140 x 120 mm².
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 99,2 x 99,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 99,2 x 99,2;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 99,2 x 99,2;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 99,2 x 99,2;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,48 mm
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 99,2 x 99,2;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Elekta Apex, bladbredde: 2,48 mm
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8.11 Stråledata for MHI MLC 60

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser: 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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for MHI MLC 60
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8.12 Stråledata for Novalis/Brainlab m3 (Varian,
Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-
blads MLC)

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 98
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 98
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Novalis/Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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8.13 Stråledata for Brainlab m3 på Siemens Oncor
160/Artiste

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 98 x 98,7;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 94
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 98 x 98,7;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 94
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 98 x 98,7;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 94
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 98 x 98,7;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 94
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Brainlab m3 på Siemens Oncor 160/Artiste
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 98 x 98,7;
Kjeve-feltstørrelse: 98 x 94
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Brainlab m3 på Siemens Oncor 160/Artiste
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8.14 Stråledata for Varian HD120 (SRS-flatfilter)

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
 

MERK: SRS-modus referer til flatfilter for SRS-modus av Novalis Tx og Varian Trilogy
lineærakseleratorer. SRS-modusen bruker 6 MV fotonstråler og en høy doserate på 1 000 MU/min
i kombinasjon med en begrenset maksimalgrense for feltstørrelse på 15 x 15 cm². Om
lineærakseleratoren er i SRS-modus, bruker den et ulikt flatfilter. Altså er stråledata for Standard
og SRS-modus noe forskjellige.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian HD120 (SRS-flatfilter)
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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8.15 Stråledata for Varian HD120 (standard
bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbaketrukket
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian HD120 (standard bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian HD120 (standard bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)
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8.16 Stråledata for Siemens 3-D (58 blader)

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Siemens 3-D (58 blader)
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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8.17 Stråledata for Siemens 3-D (82 blader)

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Siemens 3-D (82 blader)
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 110;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Siemens 3-D (82 blader)
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8.18 Stråledata for Siemens 160

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: bruk MLC som et par X-kjever;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 225



Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
Y-kjeveåpning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Siemens 160

226 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC-feltstørrelser (Y-kjever):
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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8.19 Stråledata for Siemens ModuLeaf

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Spesifikasjonene for MLC- og kjevefeltstørrelser i tabellen nedenfor er basert på en
isosentrisk bladbredde på 2,5 mm. Dette er et anslag for ModuLeaf montert på en Siemens
lineærakselerator med en SCD på 678,6 mm, eller en Elekta lineærakselerator med en SCD
på 673,6 mm. For installasjoner som ikke er innenfor dette intervallet må feltstørrelsene
tilpasses deretter.

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 120 x 100;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 120 x 100;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 120 x 100;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: 120 x 100;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Siemens ModuLeaf
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Siemens ModuLeaf
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8.20 Stråledata for Varian 52

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 256;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 256;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 256;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 256;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian 52
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐
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8.21 Stråledata for Varian 80

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med opp-
byggingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian 80
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian 80
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8.22 Stråledata for Varian 120 (SRS-flatfilter)

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
 

MERK: SRS-modus referer til flatfilter for SRS-modus av Novalis Tx og Varian Trilogy
lineærakseleratorer. SRS-modusen bruker 6 MV fotonstråler og en høy doserate på 1 000 MU/min
i kombinasjon med en begrenset maksimalgrense for feltstørrelse på 15 x 15 cm². Om
lineærakseleratoren er i SRS-modus, bruker den et ulikt flatfilter. Altså er stråledata for Standard
og SRS-modus noe forskjellige.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 237



Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian 120 (SRS-flatfilter)
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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8.23 Stråledata for Varian 120 (standard
bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)

Kontrolliste

MERK: Monte Carlo-støtte for MLC er tilgjengelig fra og med iPlan RT Dose 4.1 (krever lisens).
Flatfilterfrimodus krever iPlan RT 4.5.4 eller nyere.
 

Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

Side 175 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Utmatingsfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kjeve-feltstørrelser: 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
Ioniseringskam-
mer med oppbyg-
gingshette

☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer Side 176 ☐

Absolutt dose, i Gy per MU
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrert kammer ☐

CAX PDD i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ioniseringskam-
mer Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC- og kjevefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian 120 (standard bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

CAX PDD-er i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

Side 176 ☐

X-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Y-profiler i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer eller høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

MONTE CARLO: KONTROLLISTE FOR STRÅLEDATA
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Oppgave Ant. målinger Utstyr Se også Utført

Utmatingsfaktorer i vann
MLC (kjeve)-feltstørrelser:
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

Ioniseringskam-
mer og høyop-
pløsningsdetek-
tor

☐

Stråledata for Varian 120 (standard bestrålingsmodus og flatfilterfrimodus)
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9 SIRKELFORMET KJEGLE:
ALGORITME

9.1 Dosealgoritme for sirkulær kjegle

Bakgrunn

Den generelle oppfatning om stereotaktiske modeller for doseberegning, er at sekundær
spredning antas å være av liten betydning. Flere forfattere har fremlagt og undersøkt denne
hypotesen (Rice et al. 1987, Luxton et al. 1991, Hartmann et al. 1995), og kommet frem til at
doseberegninger stort sett kun består av tre grunnleggende stråleparametre: vevsfantomforhold,
relative utmatingsfaktorer og enkeltstråleprofiler. Spredning (spesielt fantomspredning) anses å
være innbefattet i disse målingene, og varierer i liten grad med dybden i et medium.
Her beskrives dosealgoritmen og beregningen slik de anvendes og implementeres innen
behandlingsmodaliteter med sirkulær kjegle.

Måling av stråledata

Selv om doseberegning kan utføres ved kun å bruke et begrenset antall stråledatamålinger, er det
måten disse stråledataene samles inn som gir fysikerne mest utfordringer. Særlig krever smale
radiokirurgiske stråler med skarpe dosegradienter både detektorer og kamre med høy
spatialoppløsning. De spesifikke problemene ved metoder for å utføre nøyaktige målinger av
stråledata, kalibrering av absorbert dose og verifisering av behandlingsplan, beskrives i detalj i
litteraturen (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 Sirkulær kjegle

Definisjon av dmax

Dybden av dmax er dybden der dybdedosekurven når maksimum. Imidlertid kan dybden generelt
variere noe med feltstørrelsen, spesielt den sirkulære feltstørrelsen. Likevel skal det beregnes en
gjennomsnittlig verdi for dmax for feltstørrelser som skal brukes i Brainlabs
planleggingsprogramvare. Denne gjennomsnittsverdien kalles dmax.
Ettersom den totale spredningsfaktoren St skal utføres med dybden dmax, er det til en viss grad
mulig å justere og få tilgang til disse verdiene ved måling. Verdien for dmax må angis i Beam
Profile Editor / Physics Administration (se brukerveiledningen for tilhørende
planleggingsprogramvare fra Brainlab).

Doseverdier

Dosefunksjonen D avhenger av den kjegleformede kollimatorens diameter c, avstanden vinkelrett
på strålens sentralakse r, dybden i vev d og avstanden kilde-overflate (SSD).

D D c r d SSD, , ,( )=

Vevsfantomforhold

Vevsfantomforhold måles som regel ved å holde avstanden kilde-detektor (SDD) konstant,
samtidig som avstanden kilde-overflate varieres.
TPR avhenger av diameteren til den kjegleformede kollimatorens c, dybden i vev d, avstanden fra
sentralaksen r og kilde-overflate -avstanden SSD. Som regel måles TPR ved strålens sentralakse
(r = 0). Når man overser grenseeffekter i veldig smale felt, er TPR uavhengig av SSD:

TPR d c,( ) D c 0  d SSD,,,( ) D c 0 dnorm SSDdnorm
, , ,( )=

Forholdet mellom dosen på en dybde d i fantomet i forhold til dosen ved normaliseringsdybden
dnorm for en kollimatordiameter c. Vevsfantomraten tilsvarer vevets maksimalforhold, TMR, hvis
normaliseringsdybden tilsvarer en dybde på maksimalt (dnorm = dmax). dmax er omtrent 15 mm for
en 6 MV røntgenstråle. Målinger utføres med måleutstyr som er fastmontert ved strålens isosenter
på strålens sentralakse (r = 0). De to dosemålingenes kilde-til-overflate avstand (SSD) må være
forskjellige.

Utregning av TPR ut fra PDD

TPR kan utregnes ut fra måling av en vanlig prosentmessig dybdedose (PDD), altså måling med
en konstant kilde-overflate-avstand SSD og måleutstyr som flyttes langs strålens sentralakse. Den
vanlige omregningsformelen er:

TPR d c,( ) 1
100
--------- SSD d+

SSD dnorm+
------------------------------ 
  2

PDD d c SSD, ,( )⋅ ⋅=

der:
SSD = kilde-overflate-avstand
(SID - dmax i Figur 34)
der: SID er kilde-isosenter-avstanden
PDD = prosentmessig dybdedose (maksimal dose = 100 %)
MERK: Denne formelen er et anslag, dette fordi den antar at fantomspredningen ikke avhenger av
SSD.
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Forhold utenfor aksen (OAR)

Funksjonen for forhold utenfor aksen bestemmes ved å måle tverrprofilen som krysser
sentralaksen i en stråle vinkelrett vendt mot strålens sentralakse. Verdiene for forhold utenfor
aksen avhenger av diameteren til den kjegleformede kollimatoren c, avstanden fra sentralaksen r,
dybden i vev d og kilde-overflate-avstanden SSD.
Funksjonen utenfor aksen OAR defineres som:

OAR c r d SSD, , ,( ) D c r d SSD, , ,( ) D c 0 d SSD, , ,( )=

Doseforholdet målt ved radialavstanden r i forhold til dosen ved sentralaksen for en
kollimatordiameter c. Målingene utføres ved isosentrisk nivå, ved en konstant dybde d i fantomet.
Det velges som regel en større dybde enn dmax. (d anbefales å være 75 mm, altså SSD = 925
mm.) Altså kan formelen for OAR forenkles til:

OAR c r d, ,( ) D c r d SSDd, , ,( ) D c 0 d SSDd, , ,( )=

når SSDd er den SSD som er nødvendig for å plassere detektoren ved isosenteravstanden i
dybde d i vevet.

Total spredningsfaktor st

Den totale spredningsfaktoren St kalles til tider den relative utmatingsfaktoren. Denne defineres
som forholdet mellom en dose målt for et program for det spesifikke oppsettet for
behandlingsplanlegging, og en dose målt med det spesifikke oppsettet for en lineærakselerator
(se seksjonen om kalibrering av monitorenheten nedenfor).
Den totale spredningsfaktoren St defineres som:

St c( ) D c 0 dmax SSDdmax
, , ,( ) D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, ,,×( )=

Forholdet mellom dosen ved isosenter i dybde dmax på sentralaksen for en kollimatordiameter c
og dosen målt ved referansekriteriene (se Side 245) i et vanlig kvadratisk kalibreringsfelt på 100 x
100 mm2. Argumentene for den andre dosefunksjonen kan imidlertid variere noe hvis de lokale
kalibreringsforholdene avviker fra de oppgitte innstillingene.

Kalibrering av monitorenheten

Monitorenheter (MU) er målingsenheter som brukes til å kvantifisere dosen som leveres av en
lineærakselerator. Disse enheten kalibreres til absorbert dose til vann i grått. Dette utføres som
regel ved hjelp av et vannfantom under referanseforhold på en standard dybde, dcal, en avstand
mellom kilde og overflate, SSDcal og en standard feltstørrelse (vanligvis 100 x 100 mm²), som gir
nominell lineærakseleratorutmating i Gy/MU:

NLOut D 100 100mm2 0  dcal SSDcal,,( , ) ⁄= MU

Tilhørende data må angis i Beam Profile Editor / Physics Administration (se korresponderende
kapittel i brukerveiledningen for planleggingsprogramvare fra Brainlab).
Forskjellige behandlingssentre kan bruke forskjellige punkter til å kalibrere utmatingen av en
lineærakselerator, for eksempel:

NLOut 1 Gy 100⁄ at dcal 50mm, SSDcal 1000 mm===

Uavhengig av oppsettet som brukes for å definere lineærakseleratorens nominelle utmating, er
det viktig at målingene for total spredningsfaktor St også relateres til denne
kalibreringsposisjonen:
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St c( )
D c 0 dmax SSDBL, , ,( )

D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, , ,( )
-----------------------------------------------------------------------------------=

når dcal. er kalibreringsdybden i fantomet der kalibreringen utføres med den kalibrerte kilde-
overflate-avstanden SSDcal, og SSDBL er SSD der målinger for St utføres for Brainlabs
planleggingsprogramvare.
D(c, 0, dmax, SSDBL) for hver kollimator måles alltid ved isosenter:
dmax og SSDBL = SID - dmax.

Geometri for en doseutregning for en sirkulær kjegle

Figur 34 

Doseutregning for sirkulære felt

Dose D ved et tilfeldig punkt P på en stasjonær røntgenstråle utregnes ved å bruke følgende
likning:

TPR d c,( ) OAR c r',( ) St c( ) SID
R

---------- 
  2

D c d r R,,,( ) = MU NLOut. . . . .

der:

c Kollimatorens diameter ved isosenter, målt vinkelrett mot strålens sentralakse
(mm).

d Dybden av punktet i vevet (mm).

r Radialavstanden fra interessepunktets sentralakse (mm).

R Punktets avstand fra kilden (mm).

MU Monitorenheter på den stasjonære strålen.

NLOut
Absolutt lineærakseleratorutmating per 100 Gy målt i vannfantomet for et
åpent felt (kalibreringsfeltstørrelse) under referanseforhold dcal og avstand
mellom kilde og overflate SSDcal.

SID Kilde-isosenter-avstand (normalt 1 000 mm).

TPR(d,c) Vevsfantomforhold for kollimatorens diameter c ved en vevsdybde d.

OAR(c,r´)

Forhold utenfor aksen for kollimatorens diameter c ved radialavstand r´ fra
sentralaksen på isosenternivå, der:

r' r SID R⁄⋅=

St(c) Total spredningsfaktor (ofte kalt relativ utmatingsfaktor) for en kollimator med
diameter c.
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Denne algoritmens hovedkomponenter beskrives i detalj i tidligere seksjoner.

Lysbuesimulering

Stereotaktisk røntgenkirurgi leveres ved lysbuedannelse (bevegelse) av sirkulært kollimerte
stråler. For å beregne de leverte dosene med en slik lysbue, simuleres dette med et begrenset
antall stasjonære stråler. Disse plasseres ved 2, 5 eller 10 grader, avhengig av brukerens valg og
programvareversjonen.
Dosen ved et bestemt punkt P er derfor summen av bidraget fra hvert stasjonære felt som
simulerer lysbuen. For en lysbue som er delt inn i N stasjonære stråler, utregnes et punkts dose
som:

DP c( ) DP i, c di ri Ri, , ,( )

i 1=

N

=

der:

DP i, c di ri Ri, , ,( )
MUi

N
----------- NLOut TPR di c,( ) OAR c ri,( ) St c( ) SID

Ri
---------- 

  2
= . . . . .

Verdiene for di, ri, Ri utregnes i et plan definert av strålens sentralakse, punktet P, isosenteret og
røntgenkilden ved levering av den i-stasjonære strålen i buen.

Distribusjon av jevne monitorenheter

MUi er antall monitorenheter for stråle i. For å hente en lik verdi for monitorenheter per grad av
distribuering, må den første strålen (i = 1) og den siste strålen (i = N) bruke halvparten så mange
monitorenheter som de andre strålene. Hvis totalt antall monitorenheter er MUtot, vil formelen for å
regne ut MUi for N > 1 være:

MUi

MUtot
2 N 1–( )
--------------------- for i 1 i∨ N= =

MUtot
N 1–
--------------- otherwise









=

Verdien for di kan enten være isosenterets faktiske dybde, altså med utgangspunkt i at vevet har
samme tetthet som vann, eller en ekvivalent dybde, som tar hensyn til inhomogeniteter i
vevstettheten.
Punktene på en pasients hudoverflate, der utregningen av dose er påbegynt av hvert
lysbuesegment, er synlig når rekonstruksjon av lysbueplanet velges.

Simulering av lysbue i programvaren

De hvite punktene i rekonstruksjonen av lysbueplanet som vises nedenfor, viser
inngangspunktene for hvert lysbuesegment.
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Figur 35 
I situasjoner der et lysbueplan krysser andre eksterne strukturer enn pasientens vev (i dette
tilfellet maskens feste), utregnes dosen ut fra skjæringspunktet med denne strukturen.
Hvis det ikke velges korrigering av banelengden, antas alt underliggende vev, ben og luft for å
være vannekvivalent. Det er åpenbart at ekvivalent korrigering av banelengdens utregning er mer
nøyaktig i disse situasjonene, på grunn av korrigeringen av tettheten i underliggende luft samt
benstrukturene med høyere tetthet.

Hudkurvatur

Ved utregning av en røntgenkirurgisk dose tas det ikke hensyn til kurvaturendringen i
hudoverflaten på tvers av feltene i hvert stasjonære strålesegment i en lysbue. Feil som følge av
dette problemet, er svært små siden størrelsen på feltområdene som brukes til røntgenkirurgi-
programmer også er små (diameter på < 50 mm ved isosenter). Over hele lysbuen utføres
nøyaktige utregninger av innfallspunktene for hvert stasjonære strålesegment i hudoverflaten.

Dosealgoritme for sirkulær kjegle

248 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



9.2 Begrensninger for algoritmen for sirkulære
kjegler

Ekstrapolering utenfor målte verdier

Dosealgoritme for sirkulære kjegler bruker tabulerte målte verdier for utregning av dose. Selv om
bruk av disse algoritmene utover målte verdier ikke anbefales, bruker algoritmen
ekstrapoleringene beskrevet i følgende tabell. Du må være oppmerksom på at ekstrapolerte
verdier ikke representerer virkeligheten med samme nøyaktighetsgrad som dosealgoritmen
generelt gjør.

Hvis dosealgoritmen brukes med parametre som er utenfor målte og tabulerte verdier, kan
ikke den utregnede dosens nøyaktighet garanteres. Du må sikre at alle nødvendige
parametre, spesielt feltstørrelse, dybde og avstand utenfor aksen for pasientbehandlingen
inkluderes i målt stråledata.

Målte verdier

Dybdedose

Dybde < Minimal dybde Konstant ekstrapolering av PDD/TPR (min. dybde)

Dybde > Maksimal dybde
Ekstrapoleringspunkter som beregner den eksponensielle funk-
sjonen: maksimal dybde, mellomliggende dybde (dybden omtrent
i midten mellom maksimaldosens dybde og maksimal dybde)

OAR

Radius < Minimal radius Konstant ekstrapolering av OAR (min. radius)

Radius > Maksimal radius Konstant ekstrapolering av OAR (maks. radius)
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9.2.1 Andre begrensninger

Begrensninger for sirkulære kjegler

Ved bruk av algoritmen for sirkulære kjegler i doseutregninger i nærheten av inhomogene
områder som for eksempel lunge- eller benvev, eller i nærheten av vevsgrensen (begge
innenfor et par centimetre), kan den kalkulerte dosen avvike fra den faktiske gitte dosen
med mer enn 10 %.

Resultatene kan bli noe unøyaktige hvis du bruker algoritmen for sirkulære kjegler til
doseutregning av andre dybder enn dybdene som ble målt i forhold utenfor aksen.
Halvskyggebredden kan avvike fra halvskyggen i den faktisk leverte dosen.

Generelle begrensninger ved doseberegning for små behandlingsfelt oppsummeres i Side
316. Hvis disse begrensningene ikke følges, kan det føre til et avvik mellom beregnet dose
og faktisk administrert dose på over 10 %.

Begrensninger for algoritmen for sirkulære kjegler
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10 SIRKELFORMET KJEGLE:
GENERELL MÅLING AV
STRÅLEDATA

10.1 Slik kommer du igang

Formålet med dette kapittelet

Dette kapitlet beskriver måleteknikkene som anbefales for å hente stråledataene som kreves for
doseutregning ved bruk av dosealgoritmen for sirkulære kjegler med Excel-mal-metoden.
MERK: Se Side 277 for informasjon om hvilke måleteknikker som anbefales ved henting av
stråledata ved bruk av rådata-metoden.
 

Idriftsettelse av en lineærakselerator

Før idriftsettelsen av lineærakseleratoren din påbegynnes, skal du sørge for å være kjent med
nasjonale eller internasjonale anbefalinger vedrørende idriftsettelse av en lineærakselerator, som
f.eks. AAPM TG-106 Report.
Denne rapporten gir retningslinjer og anbefalinger for riktig valg av fantomer og detektorer,
hvordan montere et fantom for datainnhenting for både skanne- og ikke-skannedata, prosedyrer
for innhenting av bestemte foton- og elektronstråleparametre, og metoder for redusering av
målefeil (< 1 %), stråledatabehandling og brytning av detektorstørrelsen for nøyaktige profiler.
TG-106 gir også en kort omtale av den nye trenden i Monte Carlo-simuleringsteknikker innen
idriftsettelse av foton- og elektronstråler. Prosedyrene som beskrives i denne rapporten er til hjelp
for kvalifiserte medisinske fysikere når de enten skal måle et komplett sett med stråledata, eller
skal verifisere en delmengde data før første gangs bruk eller for periodiske målinger for
kvalitetssikring (Das et al. 2008).

Definisjoner og forkortelser

Uttrykk Forklaring

OAR

Forhold utenfor aksen:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=
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Uttrykk Forklaring

TPR

Vevsfantomforhold: (SSD endres med d).

TPR d c,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( )=

MERK: Følgende omregningformel kan brukes til å regne ut TPR ut fra PDD:
 

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

MERK: Denne formelen er et anslag. Den antar at fantomspredningen ikke
avhenger av SSD.
 

TMR Vevsfantomforholdet tilsvarer vevets maksimalforhold TMR hvis den normali-
serte dybden tilsvarer en dybde på maksimalt (dnorm = dmax).

PDD

Prosentmessig dybdedose:

PDD c d SSD, ,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( ) 100⋅⁄=

(sammenliknet med TPR, er SSD stasjonær).

St

Total spredningsfaktor, også kalt relativ utmatingsfaktor:

St c( ) D c r 0= dnorm, ,( ) D 100 100mm2× r 0= dcal, ,( )=

D (c,r,d)
Dose målt for kollimator c ved dybde d og avstand utenfor aksen på r (SSD
kan variere, se beskrivelsene for målinger av OAR, PDD/TPR og spredning
for mer informasjon om dette).

D(100 x 100 mm²,
r = 0, dcal)

Dose målt for et kvadratfelt på 100 x 100 mm² med dybde dcal (SSD = SID =
1 000 mm), også kalt nominell lineærakseleratorutmating (NLOut).

SSD Avstand mellom kilde og overflate.

c Diameteren av den kjegleformede kollimatoren festet til lineærakseleratoren.

r Avstand utenfor aksen, vinkelrett på strålens sentralakse.

d Dybde i vann eller vannekvivalent materiale.

dnorm
Normaliseringsdybde, som oftest den gjennomsnittlige toppdosen (maksi-
maldosen).

dcal
Kalibreringsdybde, brukes til å måle nominell lineærakseleratorutmating. Det
er mulig å bruke samme verdi som dnorm.

Målingsnøyaktighet

Målingene angitt i denne brukerveiledningen er tilstrekkelig til å oppnå spesifisert nøyaktighet for
Brainlab-dosealgoritmer. Hvis du ønsker å forbedre nøyaktigheten av doseutregningen, må du
utføre målingene med ekstrem forsiktighet, repetere dem, velge de beste resultatene (f.eks. de
med minst støy), og regne ut snittet av disse. En finere enn anbefalt økning for feltstørrelse,
dybde eller stråleretning, selv om det ikke er forbudt, vil ikke forbedre dosenøyaktigheten
nevneverdig.

Nøyaktigheten av alle Brainlabs dosealgoritmer er direkte avhengig av nøyaktigheten og
omfanget av stråledatamålingene. Du må sikre at stråledatamålingene dekker omfanget av
feltstørrelser og -dybder som skal brukes i senere behandlingsplanlegging. Dette gjelder
spesielt for målinger av spredningsfaktorer, stråleprofiler og dybdedose.

For å få nøyaktige resultater må du konfigurere lineærakseleratoren og den motoriserte
vanntanken med ekstrem forsiktighet. Den sentrale stråleaksen må være helt vertikal, dvs.
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rettvinklet i forhold til vannflaten. I hvert tilfelle må detektorbevegelsens retning være helt
på linje med vannoverflaten og med sentralstråleaksen.

Datakorrigering

Et begrenset nivå av datakorrigering er tillatt, for å eliminere små feil under innhenting av
måledata. Slike korrigeringer må imidlertid brukes forsiktig. Det er alltid bedre å måle data slik at
det ikke er nødvendig med flere korreksjoner av data.

Stråleprofilverifisering

Det er sykehuslegens ansvar å utføre riktig verifisering av hver nyopprettede eller modifiserte
stråleprofil (maskinprofil). Dette må inkludere prøving fra ende til ende for hver
behandlingsmodalitet og behandlingsforutsetning som skal brukes klinisk. Du skal alltid konsultere
relevante nasjonale eller internasjonale anbefalinger for kvalitetssikring (f.eks. IAEA TRS-430).

Ansvar

Etter at målt data er tilsendt Brainlab, har ikke Brainlab noen mulighet til å kontrollere
nøyaktigheten av:
• data mottatt fra en bruker;
• data returnert til en bruker.

Alle tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab basert på mottatte data avhenger av
informasjonens riktighet. Når mottatte data har blitt behandlet av Brainlab og returnert til
brukeren, er dette på ingen måte en forsikring om at data som returneres er korrekt.
Brukeren er helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av data returnert av
Brainlab, og er også helt og holdent ansvarlig for å verifisere riktigheten av eventuelle
tilbakemeldinger og anbefalinger fra Brainlab. Brukeren må validere sikkerheten og
effektiviteten til data returnert fra Brainlab før pasientbehandling utføres. Selv om Brainlab
kan ha behandlet data, påvirker ikke dette brukerens overordnede ansvar for riktigheten av
den endelige stråleprofilen.
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10.1.1 Anbefalt utstyr

Bakgrunn

Følgende utstyr er nødvendig for å utføre de anbefalte målingene.

Utstyr

Komponent Forklaring

Motorisert vann-
tank

Tanken skal strekke seg minst 50 mm forbi alle fire sider av den målte felt-
størrelsen ved målingsdybden. Den skal også strekke seg minst 50 mm forbi
målingens maksimaldybde. For en kalibreringsfeltstørrelse på
100 x 100 mm², er det nødvendig med en dybde på opptil 250 mm, et fantom
med en baseflate på mer enn 250 x 250 mm², og en vanndybde på minst
300 mm.

Kalibrert kammer

Det er påkrevd med et kalibrert sylindrisk ioniseringskammer med et hulrom
på minst 0,125 cm3, men ikke mer enn 0,6 cm3. Det effektive målepunktet
skal fastsettes basert på internasjonalt gyldige dosimetristandarder (f.eks.
IAEA TRS-398), og anbefalinger fra detektorleverandøren.

Ioniseringskam-
mer

Et sylindrisk ioniseringskammer med et hulrom på 0,125 cm³ eller mindre.
Det effektive målepunktet skal fastsettes basert på internasjonalt gyldige do-
simetristandarder (f.eks. IAEA TRS-398), og anbefalinger fra detektorleve-
randøren.

Høyoppløsnings-
detektor

Det er nødvendig med en svært liten detektor for profilmålinger med høy
oppløsning og dosimetri av små felt. Brainlab anbefaler at det brukes en ik-
ke-skjermet stereotaktisk diode.

Husk at detektorens følsomhet kan være avhengig av dens retning. Følg spesifikasjonene
og anbefalingene fra produsenten av dosimetriutstyret.

På grunn av den store hellingen på stråler uten avflatingsfilter (ikke-flate), er det ikke
anbefalt å bruke ioniseringskamre med et hulrom større enn 0,125 cm3 (f.eks Farmer-kamre
med et volum på 0,6 cm3) for dosemålinger.
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254 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



10.1.2 Generelle målingskriterier

Bakgrunn

Følgende seksjon beskriver målingene som kreves ved innmating av dosealgoritme for sirkulære
kjegle for røntgenkirurgi med runde, stereotaktiske kollimatorer.

Minstekriterier for måling

• Nominell lineærakseleratorutmating (NLOut) for et felt på 100 x 100 mm2

• For hver sirkulære kollimator:
- Tabell for forhold utenfor aksen (OAR)
- Tabell for vevsfantomforhold (TPR)
- Spredning St

Målinger av OAR, TPR og spredning St for alle sirkulære, stereotaktiske kollimatorer MÅ
utføres med identiske primærinnstillinger for kjevefeltstørrelse (se Side 256).

Kontroller at MLC alltid har samme status når en kjegle er festet på.

Datainnmating

Det er sykehusfysikerens ansvar å angi dataene i Beam Profile Editor / Physics
Administration.
Du finner mer informasjon om bruk av Beam Profile Editor / Physics Administration i
brukerveiledningen for den tilhørende planleggingsprogramvaren fra Brainlab.
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10.1.3 Primærinnstillinger for kjeve ved bruk av sirkulære kjegler

Bakgrunn

Det er viktig å kontrollere at området utenfor den avskjermede sentrale delen av den
kjegleformede kollimatoren er fullstendig dekket av kjevene. Modeller og områder for den
kjegleformede kollimatorens åpninger varierer kraftig på hver kundes sted.
Når det gjelder Brainlabs kjegleformede kollimatorer, for å unngå stråling utenfor den
kjegleformede kollimatoren eller at lekkasje i utkanten av feltet fører til potensielle unøyaktigheter i
innstillingene (mekanisk innretting av kollimatoren, posisjonering av kjever samt andre toleranser),
anbefaler Brainlab å bruke kjeveinnstillingene i tabellene under Side 256. Hvis riktig
implementert, vil disse innstillingene hjelpe med å holde den kjeveformede feltstørrelsen godt
rundt den største kjegleformede kollimatoren.

Verifisering av avskjermingen

Uavhengig av hvorvidt den kjeveformede feltstørrelsen brukes, anbefaler Brainlab å bruke en
egnet filmtest for å bekrefte og dokumentere fullstendig avskjerming utenfor strålens tiltenkte
sentrum gjennom den kjegleformede kollimatoren.
Husk at det kjeveformede feltet må være sentrert til strålens sentralakse, og at du må bruke
nøyaktig samme kjeveposisjon på alle kjegleformede kollimatorer. Hvis du skal modifisere
kjeveposisjonen etter det opprinnelige opptaket av stråledata, må du avgjøre i hvilken grad
justering av kjeveposisjonen krever en ny måling av visse stråleprofiler.

For å unngå uønsket lekkasjestråling ved bruk av kjegleformede Brainlab-kollimatorer, må
kjevestørrelsen være mindre enn eller lik 40 x 40 mm2 for Novalis (unntatt Novalis Tx) og
mindre enn eller lik 56 x 56 mm2 for alle andre lineærakseleratorer (inkludert Novalis Tx).
For kjegleformede kollimatorer fra andre leverandører enn Brainlab, må du se i
dokumentasjonen fra disse kollimatorenes leverandør.

Sørg for at kjevene ikke overlapper den sirkulære kollimatoråpningen. Brainlab anbefaler å
la kjevestørrelsen være større enn eller lik den største kjegleformede kollimatorens
diameter pluss 5 mm. Den må uansett fortsatt være innenfor maksimalgrensen for
feltstørrelser.

Kollimatordiametere og kjevestørrelser

Kjegleformede Brainlab-kollimatorer brukt med Nova-
lis Classic

Kjegleformede Brainlab-kollimatorer brukt med alle
andre lineærakseleratorer (f.eks. Novalis Tx, Novalis
TrueBeam STx)

Diameteren på den stør-
ste kjegleformede kolli-
matoren som brukes på
stedet [mm]

Anbefalt størrelse på kjevefor-
mede felt for alle kjegleformede
kollimatorer [mm²]

Diameteren på den stør-
ste kjegleformede kolli-
matoren som brukes på
stedet [mm]

Anbefalt størrelse på kjevefor-
mede felt for alle kjegleformede
kollimatorer [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
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Kjegleformede Brainlab-kollimatorer brukt med Nova-
lis Classic

Kjegleformede Brainlab-kollimatorer brukt med alle
andre lineærakseleratorer (f.eks. Novalis Tx, Novalis
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 Absolutt lineærakseleratorkalibrering

Nominell måling av lineærakseleratorutmating

Som innmating krever dosealgoritmene forholdet mellom monitorenheter og den absorberte
dosen til vann under referanseforutsetninger for en bestemt strålekvalitet (se Side 319).
Dette forholdet er definert som nominell lineærakseleratorutmating
NLout = D(ccal, dcal, SSDcal) / MU
og gitt i Gy/100 MU med:
• kalibreringsfeltstørrelse ccal
• kalibreringsdybde dcal
• avstand mellom kilde og overflate brukt til kalibrering SSDcal

Vannfantom og kammeroppsett

Figur 36 
• For å måle nominell lineærakseleratorutmating, må du bruke det relevante kalibrerte kammeret

(se side 47).
• Sett opp vannfantomet med isosenteret på vannoverflatenivå (SSD = SID), med

referansepunktet til det aktive kammerets volum satt til isosenteret (oppsettposisjon, dybde = 0
mm).

• Ved måling flyttes kammeret vertikalt nedover til 100 mm dybde.

Arbeidsflyt

Brainlab anbefaler at du følger en godkjent praksiskode (f.eks. IAEA TRS-398 eller AAPM TG-51).
Alternativt kan man også følge prosedyren beskrevet nedenfor.

Trinn

1. Sett opp vannfantomet med isosenter ved vannflatenivået (SSD = SID = 1 000 mm).

2. Juster midten av det aktive kammerets volum slik at det sammenfaller med isosenteret
(vannflaten), og marker dette som dybde null (se Figur 36).

3. Flytt kammeret til kalibreringsdybden dcal (f.eks. dcal = 100 mm).

Absolutt lineærakseleratorkalibrering
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Trinn

4. Sett kjeve- og MLC-åpningen til 100 x 100 mm2.

5.
• Lever 100 MU og innhent dosimetermålingen i Gy (bruk alle nødvendige konverteringer

og korrigeringer; f.eks. kammertype, strålekvalitet, temperatur, trykk, osv.).
• Resultatet må være i Gy/100 MU.

6. Vi anbefaler at alle målinger gjentas tre ganger, og at gjennomsnittsverdien brukes for å
øke nøyaktigheten.

Oppføring av måleresultater

Programvare Nødvendige oppføringer i Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
opptil versjon 5.x

Under Clarkson på siden General Settings:
• Beregnet nominell lineærakseleratorutmating i feltet Nominal Linac

Output

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
7.x / Physics Admi-
nistration

Under Circular Cone på siden Circular Cone Settings oppgir du:
• Beregnet nominell lineærakseleratorutmating i feltet Nominal Linac

Output

iPlan RT Dose 4.5
(eller høyere) med
Physics Administra-
tion

Oppgi følgende data i kategorien Circular Cone i dialogboksen Proper-
ties:
• Beregnet nominell lineærakseleratorutmating i feltet Nominal Linac

Output. Viktig: SSD og dybden av målingen for nominell lineæraksele-
ratorutmating er ikke angitt i kategorien Circular Cone. Oppsettet for li-
neærakseleratorens nominelle utmating er inkludert i den totale spred-
ningsverdien, se Side 260.

Slik sikrer du nøyaktighet

Det er også mulig å bruke andre innstillinger enn SSD = 1 000 mm og kalibreringsdybde
dcal = 100 mm, men målene for NLOut og spredningsreferansedosen

D 100 100mm2 r 0= dcal, ,( )

må måles ved å bruke samme SSD og ved samme dybde (se Side 260).

For å få en nøyaktig absorbert dose til vannmåling, må du foreta en rekke justeringer på
dosimetermålingen, f.eks. strålekvalitet (lineærakselerator-energi), trykk, temperatur og
polaritet. Du må referere til dokumentasjonen som følger med dosimetriutstyret ditt, og
med nasjonale standarder som gjelder for ditt land.
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10.3 Spredningsfaktorer (utmatingsfaktorer)

Bakgrunn

Spredningsfaktoren tar hensyn til redusering av strålene fra kollimatorens kollimasjonseffekt
sammenliknet med bestråling av åpne felter.

Oppsett for måling av spredning (relativ utmatingsfaktor)

• Bruk detektoren med høy oppløsning, som spesifisert under Side 254, til å hente inn nøyaktige
data for små felter.

• Du må rekalibrere vannfantomets x/y/z-koordinater når du skifter detektor eller endrer
detektorens retning.

• Definer normaliseringsdybden dnorm. Vanligvis velges normaliseringsdybden som en
gjennomsnittsdybde for toppdosen (dnorm = 15 mm for a 6 MV røntgenstråle). Du finner flere
detaljer under Side 263.

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)

Figur 37 
Ettersom målinger av spredning for sirkulære kjegler gjøres med et annet oppsett og en annen
detektor enn målingen av den absolutte dosen for lineærakseleratorens nominelle utmating (se
side 258), må begge målingene ① og ④ sammenkobles av referansemålingene ② og ③.
Brainlab anbefaler at du følger Daisy-Chain-metoden ved å bruke en middels feltstørrelse (f.eks.
30 x 30 mm²) for overgangen mellom detektoren med høy oppløsning for små felter og det
kalibrerte ioniseringskammeret. Hvis det kalibrerte kammeret er for stort for feltstørrelsen
30 x 30 mm², skal et ytterligere (middels) ioniseringskammer inkluderes i kjeden, se Ⓐ nedenfor.

Nr. Komponent

①
Oppsett for måling av lineærakseleratorens nominelle utmating (se side 258):
• Vanlig ikke-isosentrisk oppsett
• Kalibrert ioniseringskammer

Ⓐ

Valgfritt: referansemåling for ioniseringskammer:
• Samme fantomoppsett som ①
• Samme felstørrelse som ①
• Ioniseringskammer i middels størrelse

Spredningsfaktorer (utmatingsfaktorer)
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Nr. Komponent

②

Oppsett for referansemåling av spredning:
• Samme fantomoppsett som ①
• Ulik MLC/feltstørrelse for kjeve, f.eks. 30 x 30 mm²
• Samme detektor som i ①

③
Oppsett for referansemåling av spredning:
• Samme oppsett som ②
• Samme detektor som brukes til målinger av spredning for sirkulære kjegler ④

④
Målinger av spredning for sirkulære kjegler:
• Isosentrisk oppsett med dybde = dnorm
• Bruk detektoren med høy oppløsning, som spesifisert under Side 254

Arbeidsflyt

Trinn

1.
Plasser detektoren ved isosenteret ved dybde dnorm (SSD = 1 000 mm - dnorm). Se ④ i
Figur 37.

2. Tilfør 100 MU.

3.
Utfør tre målinger for hver kollimator, og bruk gjennomsnittsverdien for å ta høyde for
unøyaktig levering/måling av dosen. Hold kjevene i samme posisjon som ved målingene
for PDD/TPR og OAR.

4.

Ved bruk av detektoren med høy oppløsning, mål dosen i oppsettet for referanse av
spredning. Se ③ ovenfor.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Depth = dcal
• Feltstørrelse = 30 x 30 mm

5.

Ved bruk av ioniseringskammeret, mål dosen i oppsettet for referanse av spredning. Se
② ovenfor.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Depth = dcal
• Feltstørrelse = 30 x 30 mm

6.

Ved bruk av ioniseringskammeret, mål dosen i oppsettet for lineærakseleratorens nomi-
nelle utmating, slik det beskrives på side 258. Se ① ovenfor.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Depth = dcal
• Feltstørrelse = 100 x 100 mm

7. Vi anbefaler at alle målinger gjentas tre ganger, og at gjennomsnittsverdien brukes for å
øke nøyaktigheten.

Oppføring av måleresultater

I Beam Profile Editor / Physics Administration velger du Scatter under Input Values og angir
tilhørende verdier.

Slik sikrer du nøyaktighet

Ingen målinger skal overgå spesifikasjonene for feltstørrelser definert av detektorens leverandør.
Kollimatorens totale spredningsfaktor St(c) c defineres som:
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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

hvor DHRD og DIC er henholdsvis doselesninger av detektoren med høy oppløsning og
ioniseringskammeret.
MERK: Viktig: St(c) må måles separat for hver kollimator, ved å bruke samme kjeveposisjon.
 

Ikke bruk ioniseringskammeret direkte for oppsett av sirkulære kjeglemålinger. Dette er for
stort for nøyaktig dosimetri på små felter.

Spredningsfaktorer (utmatingsfaktorer)
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10.4 Dybdedoseprofil

Bakgrunn

Dybdedose kan måles ved bruk av én av følgende fremgangsmåter:

Alternativ Forklaring

PDD (prosentmessig
dybdedose)

Vannfantomet er stasjonært. PDD-verdier måles ved å justere detekto-
ren vertikalt langs stråleaksen.

TPR (vevsfantomfor-
hold)

Detektoren plasseres ved isosenteret. TPR-verdier måles ved å variere
vannivået (vannoverflaten).

Normaliseringsdybde

Dybdedoser viser en maksimal dose ved en vinkelrett dybde, som blant annet avhenger av
kolliatorstørrelsen. Imidlertid krever algoritmen som brukes til doseutregning at alle data
normaliseres til samme dybde. I denne seksjonen omtales dybden som dnorm. Vanligvis velges
normaliseringsdybden som en gjennomsnittsdybde for toppdosen (dnorm = 15 mm for en 6 MV
røntgenstråle). Etter denne normaliseringsveiledningen kan det hende noen grafer overgår tallet
1.
MERK: TPR-/PDD-verdier kan normaliseres tilfeldig, da dette er kontrollert av dosealgoritmen.
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10.4.1 PDD-måling

Oppsett for prosentmessig måling av dybdedose

• Bruk egnet detektor med høy oppløsning (se side 254) med et lite aktivt volum for å oppnå høy
spatialoppløsning.

• Du må rekalibrere vannfantomets x/y/z-koordinater når du skifter detektor eller endrer
detektorens retning.

Figur 38 

Arbeidsflyt

Trinn

1.

Juster vannoverflaten til valgt SSD. Vi anbefaler å bruke SSD = 1 000 mm - dnorm (den
samme SSD som for målinger av kjeglespredning).
MERK: Det er også mulig å bruke SSD = 1 000 mm.
 

2. Bruk programvaren for vannfantom for å måle dybder fra 0 til ønsket dybde (minimum 250
mm); se Figur 38.

3.
• Aktiver kontinuerlig lineærakselerator-bestråling.
• Detektoren må fortsette målingene under bevegelse.

4.

• Hvis målingssystemet ikke støtter kontinuerlig datadeteksjon, anbefales følgende dyb-
der for rekonstruksjon av PDD-profilen (for en 6 MV stråle): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18,
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• Bruk programvaren for vannfantom for å måle dybder fra 0 til ønsket dybde.
• Bruk en trinnstørrelse på 1 mm for 0-50 mm dybde. For større dybder kan du bruke en

trinnstørrelse på 1 mm eller 5 mm.
• For fotonstråler med høyere energi må dybdene modifiseres i henhold til forventede en-

dringer i dybdedosekurven.

Dybdedoseprofil
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Oppføring av måleresultater

Programvare Nødvendige trinn

BrainSCAN med
Beam Profile
Editor opptil ver-
sjon 5.x

1. PDD-data må først konverteres til TPR-data. Du kan bruke følgende an-
slag:

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

Dette anslaget antar at fantomspredningen ikke avhenger av SSD.

Normaliseringsdybden dnorm (i millimeter) i feltet Normalization Depth.
Kun TPR-data kan angis i TPR-tabellene.

iPlan RT Dose
med Beam Profi-
le Editor 7.x /
Physics Admini-
stration

• Tilfeldig normalisering av PDD-verdier er mulig. Imidlertid kan normalise-
ringen til en vanlig referansedybde eller maksimum forenkle samsvarskon-
troller. For eksempel kan nedbrytningstempoet enkelt sammenliknes.

• Alle kollimatorers PDD-verdier må ha samme dybdekoordinater.
• Omregning til TPR utføres av iPlan RT Dose ved bruk av verdier for SSD

og dnorm.
• Beam Profile Editor: oppgi SSD under Circular Cone på siden Circular

Cone Settings.
• Physics Administration: angi SSD under Depth Dose i kategorien Cir-

cular Cone i dialogboksen Properties.

Du må angi dybdedoseverdier som innmatingsverdier og spesifisere, under Values are ...,
hvorvidt dataene dine er basert på TPR- eller PDD-metoden.

Slik sikrer du nøyaktighet

• For å hindre at det oppstår feil på grunn av bøyningen i vannflaten (kapillæreffekter), må du
bevege kammeret nedenfra og opp.

• Hold kjevene i samme posisjon som ble brukt til målingene av spredning og forhold utenfor
aksen.

• PDD-profilene må måles separat for hver kollimator, ved å bruke samme kjeveposisjon.

Du må ikke bruke et ioniseringskammer som er for stort for nøyaktig dosimetri på små
felter.
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10.4.2 TPR-måling

Oppsett for måling av vevsfantomrater

• Bruk egnet detektor med høy oppløsning (se side 254) med et lite aktivt volum for å oppnå høy
spatialoppløsning.

• Du må rekalibrere vannfantomets x/y/z-koordinater når du skifter detektor eller endrer
detektorens retning.

Figur 39 

Arbeidsflyt

Trinn

1. Plasser detektoren på det isosentriske nivået.

2. Jevn ut overflaten med det aktive detektorvolumet.

3.
• Aktiver kontinuerlig lineærakselerator-bestråling.
• Detektoren må fortsette måling mens tanken fylles til et vannivå på 250 mm over iso-

senter (se Figur 39).

4.

• Hvis målingssystemet ikke støtter kontinuerlig datadeteksjon, anbefales følgende dyb-
der for rekonstruksjon av TPR-profilen (for en 6 MV stråle): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18,
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• For fotonstråler med høyere energi må dybdene modifiseres i henhold til forventede en-
dringer i dybdedosekurven.

Dybdedoseprofil
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Oppføring av måleresultater

Programvare Nødvendige oppføringer i Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
opptil versjon 5.x

• TPR-verdiene som defineres ovenfor kan brukes direkte.
• Under Clarkson på siden General Settings angir du normaliserings-

dybden dnorm(i millimeter) i feltet Normalization Depth.

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
(7.x eller høyere) eller
Physics Administra-
tion

• En SSD-verdi er ikke nødvendig i dette tilfellet.
• Innstillingene for sirkulære kjegler kan ikke være tomme, bruk derfor

SSD = 1 000 mm eller SSD = 1 000 mm - dnorm.

Du må angi dybdedoseverdier som innmatingsverdier og spesifisere, under Values are ...,
hvorvidt dataene dine er basert på TPR- eller PDD-metoden.

Slik sikrer du nøyaktighet

• Hold kjevene i samme posisjon som ble brukt til målingene av spredning og forhold utenfor
aksen.

• Tilfeldig normalisering av TPR-verdier er mulig. Imidlertid kan normaliseringen til en vanlig
referansedybde eller maksimum forenkle samsvarskontroller. For eksempel kan
nedbrytningstempoet enkelt sammenliknes.

• Alle kollimatorers TPR-verdier må ha samme dybdekoordinater.
• TPR-profilene må måles separat for hver kollimator, ved å bruke samme kjeveposisjon.

Du må ikke bruke et ioniseringskammer som er for stort for nøyaktig dosimetri på små
felter.
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10.5 Målinger av forhold utenfor aksen

Oppsett for OAR-måling

• Bruk egnet detektor med høy oppløsning (se side 254) med et lite aktivt volum for å oppnå høy
spatialoppløsning.

• Du må rekalibrere vannfantomets x/y/z-koordinater når du skifter detektor eller endrer
detektorens retning.

Figur 40 

Arbeidsflyt

Trinn

1. Juster detektoren ved isosenternivået, 75 mm under vannoverflaten.

2. Hold kjevene i samme posisjon som ved målingene for spredning og PDD/TPR.

3.

• Hvis du bruker et automatisk system for dosemålinger, må du utføre en kontinuerlig do-
semåling for å få en mest mulig nøyaktig og kontinuerlig OAR-graf.

• Hvis du kun kan bruke et ikke-automatisert system, må du sørge for å måle i økninger
på 0,5 mm i området med kraftig dosefrafall, og hver 3-5 mm på flate områder i dose-
kurven frem til dosen faller til mindre enn 2 % av den maksimale dosen.

4. Sørg for å måle profilen i positivt og negativt område.

Målinger av forhold utenfor aksen
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Oppføring av måleresultater

Programvare Nødvendige trinn

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
opptil versjon 5.x

Ifølge definisjonen for forhold utenfor aksen:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=

• Normaliser data til dosen målt på strålens sentralakse r = 0.
• Gjennomsnittlige tilhørende datapunkter fra den negative og positive

grenen.
• I Beam Profile Editor velger du OAR under Input Values og angir til-

hørende verdier.

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
(7.x eller høyere) eller
Physics Administra-
tion

Gjennomsnittlige tilhørende datapunkter fra den negative og positive gre-
nen.
• Tilfeldig normalisering av forhold utenfor aksen er mulig.
• Imidlertid kan normalisering til dosen målt på strålens sentralakse r = 0

forenkle samsvarskontroller (f.eks. kan profilbredden sjekkes veldig
enkelt).

Slik sikrer du nøyaktighet

• Alle kollimatorer må ha samme radialkoordinater.
• OAR-profilene må måles separat for hver kollimator, ved å bruke samme kjeveposisjon.

MERK: Eventuelt kan OAR måles ved bruk av dosimetrifilmer inni vannekvivalent materiale, se
Figur 40. Bruk nok tilbakespredningsmateriale under filmen.
 

Du må ikke bruke et ioniseringskammer som er for stort for nøyaktig dosimetri på små
felter.
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11 SIRKELFORMET KJEGLE:
KONTROLLISTE FOR
STRÅLEDATA

11.1 Generell stråledata for lineærakseleratorer

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-638)

MERK: Sirkulære kjegler støttes i BrainSCAN og iPlan RT versjon 4.1 og nyere.
 

Oppgave Utstyr Utført

Nominell lineærakseleratorutmating (NLOut)
Se side 258 for Excel-mal-metoden, og side 277 for rådata-metoden.

Kalibrert kammer ☐

Relativ utmatingsfaktor (spredning)
Se side 260 for Excel-mal-metoden, og side 278 for rådata-metoden.

Høyoppløsningsdetektor ☐

Måling av PDD/TPR
Se side 263 for Excel-mal-metoden, og side 278 for rådata-metoden.

Høyoppløsningsdetektor ☐

Forhold utenfor aksen
Se side 268 for Excel-mal-metoden, og side 279 for rådata-metoden.

Høyoppløsningsdetektor ☐

Forberedelse av stråleprofil (BrainSCAN):
• Angi identifikator, energi, NLOut, normaliseringsdybde og kjevefeltstørrelse
• For hver kjegleformede kollimator: angi spredning St og lim inn OAR- og

TPR/PDD-tabeller

Beam Profile Editor 5.x ☐

Forbered stråleprofil (iPlan RT Dose 4.x):
• Angi identifikator og energi (generelle innstillinger)
• Angi NLOut, normaliseringsdybde og SSD (innstillinger for sirkulære kjeg-

ler)
• Forbered tabeller for spredning St, OAR og TPR/PDD (Excel-ark), og lim

dem inn i Beam Profile Editor

Beam Profile Editor 7.x ☐

Forbered stråleprofil (iPlan RT Dose 4.5 eller høyere):
• Angi identifikator (fanen Machine Selection).
• Velg akselerator og energi (fanen Machine Selection).
• Angi spredningsmålingens dybde og PDD-SSD i tillegg til NLOut-verdien

(fanen Circular Cone). Fullfør alle kategorier og lukk egenskapsdialogbok-
sen.

• Forbered tabeller for spredning St, OAR og TPR/PDD (Excel-ark), og lim
dem inn i Physics Administration.

Physics Administration
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Generell stråledata for lineærakseleratorer
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12 INNFØRING OG
BEHANDLING AV
STRÅLEDATA I PHYSICS
ADMINISTRATION

12.1 Rådata i Physics Administration

Generell informasjon

Raw Data-modusen i Physics Administration lar deg angi målinger av stråledata før behandling.
Raw Data-modusen krever ikke lengre at du samler data i Excel-maler.
Når du bruker Physics Administration, kan rådata konverteres til stråleprofiler, som deretter kan
brukes med maskinprofiler i behandlingsplanlegging.
For mer informasjon, se Brukerveiledning for programvare, Physics Administration.
Viktig: for øyeblikket er dette trinnet valgfritt. Excel-malene må fortsatt brukes til behandling av
stråledata for visse systemer og energier, se side 28 for detaljer.
Dette kapitlet tar for seg forskjellene med tanke på arbeidsflyt med Excel-maler. Vi anbefaler
derfor på det sterkeste at du leser de tilhørende kapitlene om Generell måling av stråledata før du
bruker Raw Data-modusen.
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12.1.1 Blyantstråle

Generell informasjon

Følgende er forskjellig i Raw Data-modus for blyantstråler sammenlignet med Excel-maler:
• Dybdedoseprofiler kan ha individuelle dybdekoordinater for hver feltstørrelse.
• Diagonalprofiler kan ha individuelle radiuskoordinater for hver dybde.
• For enkelte MLC-er har feltstørrelsen for diagonalprofilens mål blitt endret, se Side 275.
• Diagonalprofiler må behandles med Physics Administration for å hente radialfaktorene.
• Transversalprofiler kan ha individuelle koordinater for hver dybde.
• Transversalprofiler må angis og behandles med Physics Administration for å bestemme

parametrene for kildefunksjonskorrigering og radiologisk forskyvning.

Lineærakseleratorens nominelle utmating og bakgrunnslekkasje

Måleinstruksjonenes oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 49 og Side 52.
Data for lineærakseleratorens nominelle utmating må angis i dialogboksen Nominal Linac
Output i grensesnittet for Pencil Beam-rådata:

Trinn

1. Angi absolutt lineærkalibrering ved å definere avstand mellom kilde og overflate, målings-
dybde, normaliseringsfeltstørrelse og nominell lineærakseleratorutmating.

2. Angi lekkasje for åpen kjeve og for lukket kjeve i seksjonen Multileaf Background.

Spredningsfaktorer (utmatingsfaktorer)

Måleinstruksjonenes oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 55. Hvis du vil angi måleresultater,
angir du kilde-overflate-avstand (SSD) og spredningsmålingens måledybde i dialogboksen
Scatter Data.
Viktig: Disse verdiene må være de samme som SSD og måledybde i oppsettet for måling av
lineærakseleratorens nominelle utmating. Ellers vil det ikke være mulig å generere en stråleprofil.
Ved behov kan du justere verdiene for MLC- og kjevestørrelser i seksjonen Scatter Table i
dialogboksen, og angi spredningsdata.
• De grå feltene i prøvematrisens tabeller fra side 69 må i alle tilfeller måles.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Det er derfor ikke nødvendig å måle disse større MLC-feltene. Det er tilstrekkelig at den siste
obligatoriske målte verdien oppgis, f.eks. kan du for en kjeveinnstilling på 60 x 60 mm² bruke
verdien målt for MLC-feltet på 60 x 60 mm² (0,8710 in side 128).

Du kan også lime inn en hel spredningstabell på én gang ved å bruke "lim inn"-knappen. MLC- og
kjevestørrelser justeres da automatisk. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Klinisk
brukerveiledning, iPlan RT Dose.

Dybdedoseprofil

Måleinstruksjonenes oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 53. Dybdedoseprofiler kan måles i et
PDD-aktig eller TPR/TPR-aktig oppsett.
For å angi måleresultater:

Trinn

1.
Du kan definere målingsoppsettet (PDD- eller TPR/TPR-aktig) i dialogboksen Depth Do-
se. Hvis du bruker en PDD-aktig tilnærming, må du også angi PDD-måling for SSD i dia-
logboksen.
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Trinn

2. Ved behov kan du justere dybdedosefeltstørrelsene med knappene Add og Remove i
kontrollområdet.

3. Lim inn hver dybdedoseprofil i deres respektive Depth Dose Profile-dialogbokser. Du
kan bruke forskjellige koordinater for hver feltstørrelse.

4.
Du kan også lime inn en tabell med dybdedosedata for flere feltstørrelser samtidig ved å
bruke Paste Profiles. Feltstørrelsene justeres da automatisk. Hvis du ønsker mer infor-
masjon, kan du se Klinisk brukerveiledning, iPlan RT Dose.

5. Dybdedoseprofiler kan normaliseres tilfeldig. Imidlertid kan normaliseringen til en vanlig
referansedybde eller maksimum forenkle samsvarskontroller.

Diagonale radialprofiler

Måleinstruksjonenes generelle oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 56. Diagonalprofiler kan
måles i et PDD-aktig eller TPR/TPR-aktig oppsett.
Viktig: for å hente diagonalprofiler som egner seg bedre for utregning av radialfaktorer, må
følgende (tilleggsutstyr) MLC-er ikke være koblet fra ved diagonalprofilmåling:
• Brainlab m3
• Siemens ModuLeaf

MLC-bladene må være tilbaketrukkede.
For å angi måleresultater:

Trinn

1.
Du kan definere målingsoppsettet (PDD- eller TPR/TPR-aktig) i dialogboksen Diagonal
Profiles. Hvis du bruker en PDD-aktig tilnærming, må du også angi måling for SSD i dia-
logboksen.

2. Ved behov kan du justere dybdene med knappene Add og Remove i kontrollområdet.

3. Lim inn hver diagonalprofil i tilhørende Diagonal Profile Data-dialogboks. Du kan bruke
forskjellige koordinater for hver dybde.

4.
Du kan også lime inn en tabell med diagonalprofil for flere dybder samtidig ved å bruke
Paste Profiles. Dybdene justeres da automatisk. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du
se Klinisk brukerveiledning, iPlan RT Dose.

5. Diagonalprofiler kan normaliseres tilfeldig.

Etter at du har angitt diagonalprofiler (og dybdedosedata), kan radialfaktorene utregnes. Hvis du
ønsker mer informasjon, kan du se Klinisk brukerveiledning, iPlan RT Dose.

Transversalprofiler

Måleinstruksjonenes oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 62 og Side 61.
For å angi måleresultater:

Trinn

1.
Du kan definere målingsoppsettet (PDD- eller TPR/TPR-aktig) i dialogboksen Transversal
Profiles. Hvis du bruker en PDD-aktig tilnærming, må du også angi måling for SSD i dia-
logboksen.

2. Ved behov kan du justere dybdene med knappene Add og Remove i kontrollområdet.

3. Lim inn hver transversalprofil i tilhørende Transversal Profile Data-dialogboks. Du kan
bruke forskjellige koordinater for hver dybde og retning.

4.
Du kan også lime inn en tabell med transversalprofil for flere dybder samtidig ved å bruke
Paste Profiles. Dybdene justeres da automatisk. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du
se Klinisk brukerveiledning, iPlan RT Dose.

5. Transversalprofiler kan normaliseres tilfeldig.
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Etter at du har angitt transversalprofiler (og etter å ha regnet ut radialfaktorer), kan parametrene
for kildefunksjonskorrigering og radiologisk forskyvning utregnes. Hvis du ønsker mer informasjon,
kan du se Klinisk brukerveiledning, iPlan RT Dose.

Dynamisk bladforskyvning

Måleinstruksjonenes oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 64.
Angi resultatene for dynamisk bladforskyvning i dialogboksen Dynamic Leaf Shift.
Dynamisk bladforskyvning kan utregnes i dialogboksen Dynamic Leaf Shift.

Rådata i Physics Administration

276 Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk



12.1.2 Sirkelformede kjegler

Generell informasjon

Følgende er forskjellig i Raw Data-modus for sirkulære kjegler sammenlignet med Excel-maler:
• Oppsettet for lineærakseleratorens nominelle utmating defineres uavhengig av

spredningsoppsettet.
• Spredningsdata relaterer kun dosen med sirkulær kjegle til en dose med referansefelt (og

inkluderer ikke endring i oppsettforholdene).
• Dybdedoseprofiler kan ha individuelle dybdekoordinater for hver kollimator.
• Profiler for forhold utenfor aksen kan ha individuelle dybdekoordinater for hver kollimator.

Alle dosemålinger med kjegler må utføres med samme oppsett for kjeveåpning! Du må angi
kjevefeltstørrelse i dialogboksen Properties i rådatamodus for sirkulære kjegler.

Nominell lineærakseleratorutmating

Måleinstruksjonenes oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 258.
Konvertering til isosentrisk oppsett
Hvis lineærakseleratorens nominelle utmating har blitt målt med forskjellige oppsett (kilde-
overflate avstand (SSD) og dybde) enn spredningsmålingene, må det utføres målinger av to
ekstra doseverdier som relaterer oppsettet for lineærakseleratorens nominelle utmating (NLOut) til
oppsettet for spredning:
• Dose for NLOut-oppsett ved bruk av NLOut-målingens SSD og dybde.
• Dose for spredningsoppsett ved isosenter i dybdemålinger for spredning (se Side 278).

Begge målingene for normaliseringsfeltstørrelse må utføres med samme detektor. Brainlab
anbefaler at hver måling gjentas tre ganger, og at gjennomsnittsverdien brukes for å øke
nøyaktigheten.
Bruk av kalibreringskammeret som brukes for NLOut-måling er effektivt underkastet NLOut-måling
ved isosenter. Du kan da angi NLOut definert ved isosenter direkte, slik at du unngår behovet for
konversjonsfaktorer. Hvis du imidlertid angir NLOut for et annet oppsett, kan dette forenkle
sammenlikning av absolutt kalibrering av lineærakseleratoren, for eksempel med blyantstråledata,
ved å bruke samme energi.
Målingsoppsett for konvertering av isosentrisk oppsett:

Figur 41 
Oppføring av måleresultater

INNFØRING OG BEHANDLING AV STRÅLEDATA I PHYSICS ADMINISTRATION

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 277



Data for lineærakseleratorens nominelle utmating må angis i dialogboksen Nominal Linac Output i
grensesnittet for den sirkulære kjeglens rådata: Angi absolutt lineærkalibrering ved å definere
Source Surface Distance, Measurement Depth, Normalization Field Size
(normaliseringsfeltstørrelse) og Nominal Linac Output.
Ved behov må dosen for NLOut-oppsett og dose for spredningsoppsettet også angis i
dialogboksen Nominal Linac Output.

Spredning

Spredningsfaktorene for den sirkulære kjeglens rådata defineres ved isosenter som:

St
rawdata c( ) D c r 0=, dmeasurement,( ) D ccal r 0=, dmeasurement,( )=

Anbefalingen for måledybde dmeasurement er toppdosens (gjennomsnittlige) dybde (f.eks. 15 mm
for en 6 MV røntgenstråle). Alle spredningsmålinger må gjøres ved isosenter, altså med SSD =
1 000 mm - dmeasurement.
ccal er normaliseringsfeltstørrelsen som brukes for måling av lineærakseleratorens nominelle
utmating (vanligvis 100 x 100 mm²) og c definerer kjeglen.
Viktig: definisjonen av spredning ovenfor er en annen enn definisjonen av (total) spredning gitt i
Side 260!
Oppsett:

Trinn

1.

Bruk detektoren med høy oppløsning, som spesifisert under Side 254, til å hente inn nøy-
aktige data for små felter.
Brainlab anbefaler at du følger Daisy-Chain-metoden ved å bruke en middels feltstørrelse
(f.eks. 30 x 30 mm2) for overgangen mellom detektoren med høy oppløsning for små fel-
ter til ioniseringskammeret. Ingen målinger skal overgå spesifikasjonene for feltstørrelser
definert av detektorens leverandør.

2. Du må rekalibrere vannfantomets x/y/z-koordinater når du skifter detektor eller endrer de-
tektorens retning.

3. Definer måledybden (se ovenfor).

Oppføring av måleresultater

Trinn

1. Angi måledybde for spredningsdata i dialogboksen Properties for data for sirkulære kjeg-
ler.

2. Ved behov kan du bruke knappene Add og Remove på kontrollpanelet til å justere de til-
gjengelige kjeglediametrene.

3. Angi spredningsverdi for hver kjegle i tilhørende Circular Cone-datadialogboks.

Dybdedoseprofiler

Måleinstruksjonenes oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 263. Dybdedoseprofiler kan måles i et
PDD-aktig eller TPR/TPR-aktig oppsett.
For å angi måleresultater:

Trinn

1.
Du kan definere målingsoppsettet (PDD- eller TPR/TPR-aktig) i dialogboksen Properties.
Hvis du bruker en PDD-aktig tilnærming, angir du PDD-måling for SSD i dialogboksen
Properties.

2. Ved behov kan du bruke knappene Add og Remove på kontrollpanelet til å justere de til-
gjengelige kjeglediametrene.
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Trinn

3. Lim inn hver dybdedoseprofil i deres respektive Circular Cone-datadialogbokser. Hver
sirkulære kjegle har sine egne koordinater.

4.
Dybdedoseprofiler kan normaliseres tilfeldig. Imidlertid kan normaliseringen til en vanlig
referansedybde eller maksimum forenkle samsvarskontroller. For eksempel kan nedbryt-
ningstempoet enkelt sammenliknes.

Forhold utenfor aksen

Måleinstruksjonenes oppsett og arbeidsflyt beskrives i Side 268.
For å angi måleresultater:

Trinn

1. Gjennomsnittlige tilhørende datapunkter fra den negative og positive grenen.

2. Angi OAR-måledybde i dialogboksen Properties.

3. Ved behov kan du bruke knappene Add og Remove på kontrollpanelet til å justere de til-
gjengelige kjeglediametrene.

4. Lim inn hver OAR-doseprofil i deres respektive Circular Cone-datadialogbokser. Hver sir-
kulære kjegle har sine egne koordinater.

5. Tilfeldig normalisering av forhold utenfor aksen er mulig. Imidlertid kan normalisering av
dosen målt på strålens sentralakse r = 0 forenkle samsvarskontroller.
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13 IMRT
13.1 Leveringsdyktighet for IMRT bladsekvenser

Oversikt over bladsekvensering

Brainlabs planleggingsprogramvare for radioterapi oppretter et mønster for bladbevegelse for
IMRT-feltene ved hjelp av en innebygd bladsekvenseringsalgoritme (Figur 42). I denne typen
mønstre defineres bladposisjonene ved et antall kontrollpunkter som en funksjon for den
akkumulerte fraksjonerte dosen som hittil har blitt levert. Avhengig av systemet for
behandlingslevering kan denne sekvensen leveres, enten ved å følge kontrollpunktene dynamisk
eller i segmentene, der segmentene konverteres til en rekke statiske konforme stråler.

Eksempel: Dynamisk IMRT-mønster for bladbevegelse

Figur 42 

Korrekt bladbevegelse og segmentert doselevering

I illustrasjonene ovenfor definerer hvert kontrollpunkt bladposisjonene ved en bestemt akkumulert
fraksjonert dose, som antydet under hvert bladmønster som vises.
For å levere det riktig beregnede bladbevegelsesmønsteret, må systemet (lineærakseleratoren og
MLC) følge det nøyaktig utregnede bladmønsteret som en funksjon for den akkumulerte

IMRT

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 281



fraksjonerte dosen, i tillegg til at den fraksjonerte dosen som kreves for hvert segment
(segmentert dose) må bestråles nøyaktig.

Doseavvik

Avvik mellom planlagt og levert dose kan forekomme hvis systemet enten ikke kan posisjonere
bladene riktig i forhold til den foreskrevne fraksjonerte dosen, eller ikke bestråler den riktige
fraksjonerte dosen som kreves for et gitt segment. Nedenfor finner du eksempler på scenarioer
som kan føre til betydelige avvik i dosen som leveres til pasienten, spesielt ved kombinasjon av
ekstreme parameterinnstillinger som høye doserater eller lav dose per IMRT-stråle:
1. Generelle begrensninger i bladposisjonenes nøyaktighet i MLC.
2. Under dynamisk IMRT-levering vil ikke systemet nå posisjonene som kreves for en bestemt

levert fraksjonert dose. Dette er som regel tilfellet hvis MLCs maksimale bladhastighet overgås,
og det benyttes en høy verdi for bladtoleranse (se Side 284). Ettersom bladhastigheten som
kreves for visse mønstre avhenger av doserate og MU for IMRT som er stilt inn på
lineærakseleratoren, er det mer sannsynlig at høye doserater i kombinasjon med lav MU per
IMRT-stråle fører til de nevnte avvikene (Xia et al. 2002).

3. På grunn av responstiden i lineærakselerator- / MLC-kontroll-systemet og/eller tilfeldige
uregelmessigheter i strålestabiliteten, kan den leverte fraksjonerte dosen per segment avvike
fra den planlagte fraksjonerte dosen. Dette gjelder spesielt tilfeller med små fraksjonerte doser
per IMRT-segment, og kan påvirke alle IMRT-modaliteter. Hvis for eksempel dosen per
segment er 2 MU og lineærakseleratoren leverer denne dosen innenfor ±1 MU, kan den
potensielle segmenterte dosens avvik være så stor som 50 %. En høyere dose kan også føre
til doseavvik. Du finner mer informasjon om lineærakseleratorens utmatingsstabilitet og dens
påvirkning på IMRT-levering i utgivelsene fra Grigorov G. et al. (2006), Partridge M. et al.
(1998) og Rajapakshe R. et al. (1998). Et spesialtilfelle for denne typen avvik involverer
lysfeltets oppsett som kan legges til IMRT-sekvensen i rekkefølge, for å tillate verifisering av
pasientposisjonering og stråleoppsett før behandling. Du finner flere detaljer under Side 285.

Begrensinger for bladhastighet

Dynamisk IMRT:
For å unngå situasjoner med unøyaktig levering av dynamisk bladsekvens, er det mulig å aktivere
begrensning av bladhastigheten innenfor bladsekvenseringsalgoritmen. Algoritmen regner ut,
basert på dosefraksjonen for hvert segment og maksimal tillatt bladhastighet i MLC, den
maksimale avstanden ett blad kan forflyttes per segment. Hvis et blad overgår maksimalgrensen
for bladhastighet, settes det inn nye segmenter som lar bladet forflytte seg hele avstanden i to
eller flere segmenter. Som en følge av dette kan bladsekvenseringsfaktoren være høyere, og
feltstørrelsen per segment mindre, for sekvenser med begrenset bladhastighet.
Hvis du ikke bruker begrenset bladhastighet, viser programvaren en advarsel i
planleggingsstatusen, som viser at maksimal tillatt bladhastighet er overgått.
I ekstreme tilfeller med svært høye doser og lave MU-verdier, kan det forekomme at hastigheten
ikke kan begrenses, selv om begrensning av bladhastighet er aktivert. Du må da redusere
doseraten. Å redusere de tynne strålenes størrelse kan også begrense bladhastigheten.
Step-and-Shoot IMRT:
Avhengig av lineærakseleratoren og MLC-kontrollen, kan det være fordelaktig å bruke algoritmen
for begrensning av bladhastighet for standard IMRT-levering med Step-and-Shoot IMRT (ikke for
statisk Step-and-Shoot). Du kan derfor aktivere begrensning av bladhastigheten ved å velge
standard Step-and-Shoot. Hvis den ikke er aktivert vises ingen advarsler.

Sikkerhetsmerknader

Scenariene vi beskriver her er kun eksempler på mulige begrensninger som kan føre til betydelige
avvik mellom planlagt og levert dose i tilfeller der ekstreme parametre kombineres, som høy
doserate og lav foreskrevet dose. Disse scenariene gir ikke en fullstendig beskrivelse av
potensielle problemer. Det skal ettertrykkelig verifiseres hvorvidt en kombinasjon av høye
doserater med lave stråledoser gir akseptable behandlingsresultater, og hvorvidt dette betydelig
forkorter den samlede pasientbehandlingstiden.
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Du finner mer informasjon om kvalitetssikring (QA) av maskiner i et klinisk miljø for å verifisere
ytelsesevnen til lineærakselerator/MLC-systemet, og kvalitetssikring av IMRT-pasienter, i
utgivelsene fra Linthout N. et al. (2003) og LoSasso, T. et al. (2001).

Bruk av et system for behandlingslevering med eksterne parametre, som høy doserate, lav
MU per stråle eller høy bladhastighet kan føre til unøyaktig levering av den planlagte
behandlingsdosen. Det er fysikerens ansvar å sikre at pasienten tildeles den riktige
planlagte behandlingsdosen. Dette inkluderer ansvar for valg av passende
behandlingsparametre.

IMRT
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13.1.1 Innstillinger for dynamisk IMRT-levering og bladtoleranse

Bakgrunn

Bladsekvenseringsmønstrene for dynamisk IMRT-behandling med en Varian lineærakselerator
defineres av DMLC-filer. Disse filene inneholder de planlagte bladposisjonene som en funksjon for
den akkumulerte fraksjonerte dosen (relativ akkumulert doseverdi) for visse segmenter
(kontrollpunkter). Disse filene sendes enten til MLC-kontrollen av R&V-systemet, eller eksporteres
direkte av Brainlabs planleggingsprogramvare for radioterapi, og kopieres manuelt til MLC-
arbeidsstasjonen.

Krav til nøyaktig bladsekvensering

Ved normale forhold, altså så lenge maksimal bladhastighet ikke er overgått, kan MLC-kontrollen i
kombinasjon med linjeakseleratoren følge det planlagte bladsekvenseringsmønsteret med
akseptabel nøyaktighet (forutsetter en lineær avhengighet for bladposisjonene mellom
etterfølgende segmenter). For å sikre nøyaktig levering, tar MLC-arbeidsstasjonen prøver av de
faktiske bladposisjonene og akkumulert fraksjonert dose hittil levert av linjeakseleratoren ved en
vinkelrett gjentakelseshastighet. Disse resultatene sammenliknes så med verdiene definert av
bladsekvensen.
I tilfeller med ekstreme parametre, som høye doserater kombinert med lav stråle-MU (fraksjonerte
behandlinger), kan den maksimale bladhastigheten for en individuell MLC bli overgått av noen
blader ved visse punkter i leveringen. Som et resultat av dette, kan de faktiske bladposisjonene
avvike fra de planlagte. Hvis dette avviket overgår toleranseverdien definert i DMLC-filen, sender
MLC-arbeidsstasjonen ut et signal til linjeakseleratoren for å stoppe bestrålingen.
Valg av en høy toleranseverdi for å tillate store avvik i bladposisjonen kan føre til betydelige
forskjeller mellom levert og planlagt IMRT-dose. På den annen side kan valg av veldig små
toleranseverdier føre til et stort antall tilbakeholdte stråler, noe som også kan øke avviket mellom
planlagt og levert dose. Mer informasjon gis i utgivelsen av LoSasso et al. (2001).
For å unngå situasjoner der blader ikke kan følge den planlagte bladsekvensen, skal du i teorien
velge en lavest mulig doserate på lineærakseleratoren. Imidlertid vil lineærakseleratorens valgte
doserate alltid være et kompromiss mellom nøyaktig og riktig dose levert til pasienten (verifisert av
fantommålinger) og total behandlingstid. For å fastslå egnede innledende parametre for IMRT-
behandlinger, må fantombehandlingene utføres med flere forskjellige parameterinnstillinger og
absolutte dosemålinger for hele det bestrålte volumet. Disse målingene må deretter
sammenliknes med planlagt/beregnet dosedistribusjon.
Bladposisjonene og dosefeilene som loggføres av MLC-arbeidsstasjonen (DynaLog file) kan også
brukes til å isolere potensielle problemer i planlagt levering. Du finner mer informasjon i
utgivelsene fra LoSasso et al. (2001), Xia et al. (2002) og Stell et al. (2004).
Bladtoleranseverdien kan justeres i R&V-systemet. Du finner mer informasjon om justering av
dette parameteret i dokumentasjonen som fulgte med R&V-systemet.

Sikkerhetsmerknader

Før verifisering av en behandlingsplan ved hjelp av et fantom, kan det være nyttig å utføre en
analyse av feil i bladposisjoneringen som er loggført av MLC-arbeidsstasjonen (DynaLog-fil), for å
avdekke mulige avvik i planleveringen. Se relevant dokumentasjon for mer informasjon om
håndtering og evaluering av data.

Høy bladtoleranseinnstilling for IMRT kombinert med ekstreme
behandlingsparameterinnstillinger, som f.eks. en høy doserate for en plan med lav dose
per stråle, kan føre til unøyaktig levering av den planlagte behandlingsdosen. Det er
fysikerens ansvar å sikre riktig levering av planlagt behandling. Dette inkluderer ansvar for
valg av passende behandlingsparametre.

Leveringsdyktighet for IMRT bladsekvenser
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13.1.2 Lysfeltets oppsett

Bakgrunn

Sekvensmønsteret for IMRT-blad, laget av Brainlab programvare for radioterapi kan alternativt
startes med et monteringslysfelt som representerer svulstens ytre kontur. Formålet med dette
feltet er å verifisere riktig pasient- og stråleoppsett i tilfeller der lokaliserte CT-skanninger brukes i
kombinasjon med målinnstillerens overlegg.
Segmentets fraksjonsdose, som er tildelt monteringslysfeltet av programvaren for
behandlingsplanlegging, er svært liten (standardverdi = 0,001 eller 0,1 %) sammenlignet med
totalt planlagt dose for IMRT-sekvensen. På grunn av responstiden til MLC-kontrollen/
lineærakseleratorsystemet, kan fraksjonsdosen som leveres til det første feltet derimot være
høyere enn den planlagte. Dette kan påvirke den leverte dosen betydelig, spesielt i tilfeller der
høye doserater kombineres med en lav stråledose. Derfor skal monteringslysfeltet deaktiveres
hvis det ikke er nødvendig for verifisering av pasientoppsettet. Hvis monteringslysfeltet derimot er
nødvendig, må doseraten valgt for pasientbehandlingen være tilstrekkelig liten, slik at uakseptable
doseavvik under levering kan unngås.
En oppsummering av effekten oppgis nedenfor. Flere detaljer om mulige variasjoner i dosen som
leveres av individuelle IMRT-segmenter finnes i publikasjonene fra Xia et al. (2002), Stell et al
(2004), og Li et al. (2003).

Oppsett av lysfeltsegmenter

Eksempel på oppsett av lysfeltsekvens:

0.001 - Setup Light Field 0.2 - First Segment 0.4 - Second Segment
① ② ③

Figur 43 

Nr. Komponent

① Planlagt fraksjonert dose på 0,001

② Første IMRT-segment med akkumulert fraksjonert dose på 0,2

③ Andre IMRT-segment med akkumulert fraksjonert dose på 0,4

MLC-kontrollørens rolle

Som beskrevet i tidligere avsnitt, avhenger IMRT-stråleleveringens nøyaktighet på samspillet
mellom de planlagte behandlingssekvensene, doseraten og den totale forordnede dosen. Når
disse faktorene er i riktig forhold til hverandre, kan MLC-kontrolløren posisjonere bladene riktig og
uten forsinkelse for den foreskrevne fraksjonsdosen. MLC-kontrolløren tar periodiske prøver av
bladposisjonene og den akkumulerte fraksjonsdosen som er bestrålt av lineærakseleratoren så
langt (aktuell prøvetid for kontrolløren til Varian MLC er omtrent 55 ms). Under hver prøveintervall
planlegger MLC-kontrolløren neste bladposisjon basert på den gjeldende kumulative
fraksjonsdosen og det tilhørende IMRT-plansegmentet.

IMRT
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Doseoverskyting

Hvis prøvebladposisjonene er utenfor området for planlagte posisjoner (se Side 284), sender
MLC-kontrolløren et signal til lineærakseleratoren for å stanse strålen. På grunn av intervallet
mellom prøvesykluser, signaloverføringsintervallet og lineærakseleratorens responstid, kan det
oppstå en forsinkelse på noen få prøvesykluser før bestrålingen faktisk stanser.
Derfor mottar det første segmentet i en IMRT-sekvens (se Figur 43) en noe større segmentdose
enn planlagt (doseoverskyting). I påfølgende segmenter kan det også forekomme tilfeldige avvik,
som enten fører til en økning eller reduksjon i segmentdosen. Lineærdosens kontrollsystem
stanser bestråling så snart IMRT-strålens foreskrevne MU er nådd. Derfor mottar de siste
segmentene i IMRT-sekvensen en redusert fraksjonsdose (se Figur 43). Derfor blir total mengde
MU levert til strålen i realiteten som tiltenkt.
Dette er typisk for kontrollsystemer for lineærakselerator/MLC, og ikke begrenset til et bestemt
bladsekvensmønster. Relative doseavvik fra en levert plan vil derimot øke ved høye
lineærakseleratordoserater eller en lav stråledose, og vil også variere avhengig av de individuelle
egenskapene til IMRT-sekvensen som brukes.

Fraksjonsdose per 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 

Figur 44 
Den øvre grafen (i Figur 43 ovenfor) viser fraksjonsdosen for monteringslysfeltet (SLF) og en
sekvens med n IMRT-segmenter som planlagt av programvaren for behandlingsplanlegging. Den
nedre grafen viser faktisk fraksjonsdose per segment under IMRT-levering. På grunn av
dosekontrollsløyfens responstid, bestråles monteringslysfeltet i starten av sekvensen med en
fraksjonsdose som er større enn planlagt. Ettersom lineærakseleratoren stopper bestrålingen hvis
den akkumulerte fraksjonerte dosen når 1, vil siste segment / de siste segmentene motta en
mindre fraksjonert dose. IMRT-strålens totale MU endres ikke av dette, men det første segmentet
mottar en høyere dose, og det siste segmentet / segmentene mottar en lavere dose. Dette
forekommer også når et monteringslysfelt ikke brukes.

Aktivering/deaktivering av monteringslysfeltet

Monteringslysfeltet kan for iPlan RT Dose aktiveres/deaktiveres i maskinprofilen ved hjelp av
programvaren Beam Profile Editor / Physics Administration. Mer informasjon om aktivering og
deaktivering av eksport av monteringslysfelt finner du i brukerveiledningen for iPlan RT Dose.

Leveringsdyktighet for IMRT bladsekvenser
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Sikkerhetsmerknader

Bruk av et monteringslysfelt kombinert med ekstreme behandlingsparameterinnstillinger,
som f.eks. en høy doserate for en plan med lav dose per stråle, kan føre til unøyaktig
levering av den planlagte behandlingsdosen. Det er fysikerens ansvar å sikre riktig levering
av planlagt behandling. Dette inkluderer ansvar for valg av passende
behandlingsparametre. Hvis det ikke er nødvendig med et monteringslysfelt for
monteringsverifisering, skal det deaktiveres.

IMRT
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13.1.3 Levering av dynamisk konform lysbue

Bakgrunn

For behandling med lysbue deler planleggingsprogramvaren for radioterapi fra Brainlab en lysbue
internt inn i økninger på 10°, med lik avstand fra hverandre. Ved hver vinkelposisjon beregnes et
individuelt MLC-felt, og bladene tilpasses PTV-ens kontur. Derfor representeres hver lysbue av en
kontrollpunktsekvens som definerer et bladsekvensmønster som en funksjon av gantryvinkelen
langs lysbuen. For lysbuelevering inneholder Varian MLC sin arbeidsstasjon informasjon om disse
sekvensene i spesielle lysbuedynamiske MLC-filer. Disse filene gis enten av R&V-systemet, eller
eksporteres direkte til TPS systemet før de overføres manuelt til MLC-arbeidsstasjonen.

Bladtoleranse

I likhet med dynamisk IMRT-modus (se Side 284), inneholder de lysbuedynamiske MLC-filene en
bladtoleranseverdi som definerer avviket mellom faktisk og forventet bladposisjon som tolereres
av systemet mens behandling foregår. I motsetning til dosedynamisk behandlingsmodus i IMRT,
implementerer MLC-kontrolløren en MLC-sperre, og behandlingen avbrytes dersom
bladtoleransen overgås.
Selv om programvaren for behandlingsplanlegging tar hensyn til lineærakseleratorens
begrensninger under beregning av sekvensen for de dynamiske lysbuebladene, skal
behandlingsplaner likevel verifiseres på fantomer ved bruk av de samme parameterinnstillingene
som ved pasientbehandling. Det må utvises spesiell forsiktighet ved innstilling av parametre som
doserate og bladtoleranse.
Bladtoleranseverdien kan justeres i R&V-systemet. Du finner mer informasjon om justering av
dette parameteret i dokumentasjonen som fulgte med R&V-systemet.

Sikkerhetsmerknader

Før verifisering av en behandlingsplan ved hjelp av et fantom, kan det være nyttig å utføre en
analyse av feil i bladposisjoneringen som er loggført av MLC-arbeidsstasjonen (DynaLog-fil), for å
avdekke mulige avvik i planleveringen. Se relevant dokumentasjon for mer informasjon om
håndtering og evaluering av data.

På grunn av økningen i størrelse på 10 grader for doseberegning for behandling med
konforme lysbuer, kan den beregnede dosen være unøyaktig. Det anbefales sterkt at det
utføres fantomverifisering for alle behandlingsplaner med konforme lysbuer.

Leveringsdyktighet for IMRT bladsekvenser
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14 KVALITETSSIKRING
14.1 Introduksjon til kvalitetssikring

Viktigheten av kvalitetssikring

Etableringen av et omfattende program for kvalitetssikring er en av de viktigste oppgavene til
avdelingen for strålingsonkologi. For å fastslå riktige prosedyrer og prosesser kan det refereres til
ulike publikasjoner som gir detaljer om hvilke aspekter som bør vurderes. De mest omfattende
artiklene på dette området er rapportene fra IAEA (TRS-430 2004) og AAPM Radiation Therapy
Committee Task Group 40 (Kutcher et al., 1994).

Formålet med dette dokumentet

Dette dokumentet er ikke ment å være en fullstendig veiledning eller arbeidsinstruksjon. Det er
heller ikke en komplett kontrolliste med prosedyrer som skal fullføres før pasientbehandling
påbegynnes. Det beskriver kun metoder som er generelt relevante for idriftsettelse av systemet,
og gir henvisninger til relaterte dokumenter utgitt av det internasjonale miljøet for medisinsk fysikk.
Utstyret, metodene og testene som foreslås her, kan derfor måtte modifiseres i henhold til gitte
standarder, forskrifter eller instruksjoner.

Oversikt over kvalitetssikringsprosedyrer

Kvalitetssikringsprosedyrer kan deles inn i:
• Maskinrelatert kvalitetssikring (se Side 291)
• Pasientrelatert kvalitetssikring (se Side 293)
• Pasientbestemt kvalitetssikring (se Side 295)

KVALITETSSIKRING
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14.1.1 Nødvendig utstyr

Standard utstyrskrav

Hver røntgenbehandlingsavdeling krever bestemt dosimetriutstyr. Følgende standardutstyr må
være tilgjengelig for å fasilitere de nødvendige igangsettingsprosedyrene:
• Motorisert tank for vannfantomer, med kontrollprogram
• Diverse relative dosedetektorer (f.eks. ioniseringskammer, diode eller diamant)
• Absolutt kalibrert dosedetektor og kalibrert elektrometer
• Faste vannfantomer utstyrt med kammerdrillinger for absolutte dosemålinger, og som også

støtter innføring av radiografisk eller radiokromatisk film
• Radiografisk film og en maskin til fremkalling av film, eller radiokromatisk film, en kalibrert

filmskanner, og programvare for filmanalyse og sammenligning av doser (eller 2-dimensjonal
oppstilling med tilstrekkelig spatialoppløsning og kontrollprogram)

• Valgfritt: antropomorfistisk fantom for verifisering av vevsheterogenitet

Kalibrering av utstyret

Du må sørge for at utstyr som er i bruk er kalibrert riktig. Flere lignende enheter bør være
tilgjengelige, f.eks. to eller flere strålingsdetektorer, slik at de kan sammenlignes.

Testkriterier

Tester skal utformes i henhold til retningslinjer fra sykehusdirektøren og den medisinske fysikeren
som har ansvar for drift av systemet. Hvilke tester som kreves avhenger av maskinvaren som
brukes til lineærakselerator og strålekollimasjon, og indikasjonene som skal behandles med
maskinvaren. Kravene kan også variere ved hvert tilfelle i henhold til lokal lovgivning.

Planleggingsprogramvare

Planleggingsprogramvare fra Brainlab inkluderer verktøyer som støtter kvalitetssikringsprosessen.
Funksjonen for fantomkartlegging og -måling, for eksempel, og doseeksportfunksjonen, gjør det
mulig å evaluere dosedistribusjonen og sammenligninger mellom plan og film ved hjelp av
programvare fra en tredjepart.

Introduksjon til kvalitetssikring
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14.2 Maskinrelatert kvalitetssikring

Når er det nødvendig med maskinrelatert kvalitetssikring?

Maskinrelatert kvalitetssikring må utføres hver gang en del av systemet erstattes eller modifiseres.
Det kan være ønskelig å gjennomføre jevnlig maskinrelatert kvalitetssikring (f.eks flere ganger
årlig) for å sikre at systemet som helhet er nøyaktig.

Sikkerhetsmerknader

Sørg for at målingene av stråledata er oppdaterte, og at dosealgoritmene er riktig
konfigurert og kalibrert. Kontroller konfigurasjonen og kalibreringen jevnlig ved hjelp av
fantommålinger.

Hvis en eller flere komponenter i systemet for behandlingslevering er modifisert, byttet ut
eller omkalibrert, vil det være nødvendig å utføre en omvalidering av systemet for
behandlingsplanlegging i kombinasjon med systemet for behandlingslevering, i samsvar
med dine prosedyrer for kvalitetssikring. Hvis komponenter som påvirker systemets
dosimetriske parametere har blitt endret, må datastrålemålingene gjentas, og reviderte data
må føres inn i systemet ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Administration.

KVALITETSSIKRING
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14.2.1 Spesifikke tester

Bakgrunn

Igangsettelse av maskinen må minst inkludere testing av punktene nedenfor.

Bildetakingsenheter

• Test ved f.eks. å verifisere HU-kalibreringen av CT-skanneren.
• Hounsfield-enheter konvertert til elektrontetthet er grunnlaget for alle

doseberegningslogaritmer. Bildetakerenhetens nøyaktighet er derfor avgjørende.

Lineærakseleratorsystemets mekaniske og kinetiske egenskaper

Test følgende:
• Repeterbarhet av isosenter, avhengighet av roteringer (gantry, bord og kollimator), samt

Winston-Lutz-test
• Nøyaktighet og repeterbarhet av lokalisering (f.eks. ved hjelp av lokaliseringslasere,

målinnstillere og maskesystemer)
• Nøyaktighet og repeterbarhet av bladposisjonering og bladbevegelser, og pladposisjonens

avhengighet av gantryposisjon (tyngdekraft)
• Nøyaktighetstest for kollimatorrotering (star test, Rosca et al., 2006)

Beregning av stråledata og dose

Testtype Bør inkludere

Alle behandlingsmo-
daliteter

Absolutte dosemålinger for ulike feltstørrelser over hele behandlingsspek-
teret.
Verifisering av stråleprofiler med ulike oppsett og ulike detektorer. Ek-
sempler på dette er dybdedosedistribusjoner, radial-/transversalprofiler,
halvskyggenøyaktighet, vanlige og uvanlige strålefelt og ulike oppsett.
Overføringer mellom og innenfor bladene (filmmåling, Cosgrove et al.,
1999).
Uavhengig kontroll av beregnet MU.

Dynamiske lysbuer /
HybridArcs (Grebe
et al. 2001)

Gantrybevegelser (start-/stoppvinklers pålitelighet, kontinuerlig bevegelse,
MU-levering under lysbuedannelse, hastigheten av gantryrotasjon, dose-
rateavhengighet, og bladhastighetavhengighet).
Dynamiske bladbevegelser.
Avbrutt/fortsatt behandling.

IMRT (LoSasso et
al. 2001)

Individuell IMRT-strålefluensdistribusjon.
Bladbevegelsesnøyaktighetens doserateavhengighet (Zygmanski et al.,
2003; Xia et al., 2002).
Dynamisk bladforskyvning (LoSasso et al., 1998).
Avbrutt/fortsatt behandling.

Dataoverføring

• Riktighet av dataoverføring til R&V-system og lineærakselerator (konvensjon for
lineærakseleratorskala)

• Riktighet av dataoverføring til system for pasientposisjonering, som f.eks. ExacTrac

Maskinrelatert kvalitetssikring
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14.3 Pasientrelatert kvalitetssikring

Når er det nødvendig med pasientrelatert kvalitetssikring?

Etter igangsettelse av maskin, bør de utførte prosedyrer for kvalitetssikring simulere hele
arbeidsflyten for pasientbehandling. Dette bør inkludere behandling som vanligvis utføres på
sykehuset, og også inkludere uavhengig doseberegning på utvalgte punkter på et fantom. I slike
tilfeller kan dosen enten fastslås manuelt eller ved hjelp av en alternativ algoritme.

Sikkerhetsmerknader

Mål den absolutte nøyaktigheten til systemet for behandlingsplanlegging fra iPlan med
anvendte systemer for behandlingslevering ved hjelp av fantomer. Den målte
nøyaktigheten må tas i betraktning ved konfigurering av planparametre for å sikre nøyaktig
behandlingslevering.

KVALITETSSIKRING
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14.3.1 Anbefalte prosedyrer

Simulering av fullstendig pasientbehandling

Simulering av fullstendig pasientbehandling bør utføres ved hjelp av et antropomorfisk fantom
festet til lokalisatormaskinvaren (hvis aktuelt).
• Dette bør inkludere alle trinn i behandlingen, fra CT- og MR-skanning, via bildefusjonering,

behandlingsplanlegging, dataoverføring, posisjonering, doselevering til fantomet, dosemåling
og sammenligning av oppnådde resultater.

• Simuleringen bør repeteres for alle mulige behandlingsmodaliteter, indikasjoner og energinivå
(f.eks for statisk/dynamisk IMRT-behandling, HybridArc-behandling, konforme/dynamiske
lysbuer, ulike feltstørrelser, og inhomogenitet i vev).

Absolutt og relativ dosemåling

Dette må utføres for individuelle stråleelementer og for behandlingsplanen som helhet, ved hjelp
av passende detektorsystemer, for eksempel film med et verktøy for filmanalyse, avstand til mål
for overensstemmelse (Harms et al., 1998), gammaindeks (Low et al., 2003) og
termoluminescensdosimetri.

Pasientrelatert kvalitetssikring
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14.4 Pasientbestemt kvalitetssikring

Når er det nødvendig med pasientbestemt kvalitetssikring?

Etter maskinrelatert kvalitetssikring og pasientrelatert kvalitetssikring er gjennomført og godkjent,
og behandlingssystemet er godkjent for pasientbehandling i henhold til avdelingens
kvalitetsstandarder, bør følgende tilleggskontroller utføres før hver enkelt pasientbehandling.

Sikkerhetsmerknader

Sørg for at behandlingsplanen leveres til pasienten på riktig måte. Det anbefales sterkt at
det utføres fantomverifisering for hver behandlingsplan, med nøyaktig de samme
parameterinstillingene som skal brukes for pasienten under faktisk behandling.

KVALITETSSIKRING
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14.4.1 Kvalitetssikring før pasientbehandling

Oversikt

Pass nøye på at pasienten plasseres riktig. For å sikre riktig bruk av den stereotaktiske
maskinvaren og posisjoneringssystemet, se tilsvarende brukermanual og utfør aktivitetene
nedenfor.

Winston-Lutz-test

• Gjennomfør en Winston-Lutz-test for verifisering av isosenter og laser, minst en gang daglig.
• Sørg for at alle utskrifter er gjennomgått og signert av ansvarlig lege.

Posisjonering ved hjelp av den stereotaktiske målinnstilleren

• Fest overleggene til målinstilleren på målinstilleren.
• Plasser pasienten med målinstilleren ved å rette inn det nødvendige isosenter på overleggene

med behandlingsrommets lasere.
• Kontroller lysfeltprosjekteringene på målinnstilleren for å sikre at hvert konformt felt er korrekt.

Brainlab stereotaktisk målinnretter skal kun brukes med utskrevne overlegg for
målinstilleren. Skala på selve målinstilleren skal ikke brukes til posisjonering.

Markørbasert posisjonering

Dette gjelder ved bruk av Novalis Body, ExacTrac, hudmarkører, osv.
• Plasser pasienten på grunnlag av nødvendig isosenter med valgt system.
• Verifiser, om nødvendig, plasseringens nøyaktighet ved hjelp av portal film-DRR-

sammenligning.
• Kontroller de utskrevne strålemalene for hver stråle ved hjelp av lineærakseleratorens lysfelt på

angitt fokus-til-film-avstand (f.eks. 1 000 mm).
• Du bør også kontrollere at MLC-formene samsvarer med PTV-prosjekteringen.

Hvis en lokalisator eller målinnstiller ikke brukes til plassering av pasienten, vil en
uavhengig kontroll av pasientplassering (f.eks. ved hjelp av portalbildetaking, on-board
bildetaking, og andre generelle sannsynlighetskontroller) måtte gjennomføres. En person
bør dobbeltsjekke at plasseringen er korrekt.
Nøyaktigheten av hele oppsettet avhenger av laseroppsettet. Laserverifisering må utføres oftere
enn det som vanligvis er nødvendig for vanlig røntgenbehandling. Dette kan også være tilfelle for
andre verifiseringsprosedyrer.

Ytterligere tester

Det er den ansvarlige legens ansvar å inkludere ytterligere tester eller kontroller for å garantere
nøyaktigheten angitt for lineærakseleratoren.

Pasientbestemt kvalitetssikring
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14.4.2 Generell kvalitetssikring for pasienten

Anbefalinger

• Utfør dosemåling for hver pasientplan ved hjelp av et fast vannfantom med en film og absolutt
kalibrerte detektorer. Resultatene må deretter sammenlignes med doseberegningen utført med
en CT-skanning av fantomet (fantomkartlegging).

• Gjennomgå alle behandlingsparametre (f.eks. lineærakseleratorens og kollimatenhetenes
mekaniske egenskaper, dosimetriske egenskaper, resept, pasientoppsett, og
gantrybordoppsett) som overføres til R&V-systemet før første oppsett.

• Gjennomfør en uavhengig gjennomgang av planen.
• Det anbefales at det gjennomføres en uavhengig beregning av dosen på et bestemt punkt i

planen.
• Verifiser, om nødvendig, pasientplasseringens nøyaktighet i forhold til DRR, ved hjelp av

portalfilm eller EPID.
• Verifiser, om nødvendig, lysfeltprosjekteringen på målinnstilleren for å sikre at riktig felt er valgt,

og at feltets form er riktig. Du kan eventuelt sjekke de utskrevne strålemalene. Se anvisningene
som fulgte med den stereotaktiske maskinvaren for detaljer om hvordan du retter inn
målinnstilleren på isosenteret ved hjelp av rommets lasere.

Lysfelttester

Før første behandling må det utføres en lysfelttest.

Før hver pasientbehandling, må lysfeltene verifiseres, enten ved hjelp av utskriftene av
strålemalen, eller utskriftene fra målinstilleren. Det må passes spesielt på at riktig feltform
brukes ved hvert enkelt stråleoppsett.

KVALITETSSIKRING
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15 TILLEGG 1
15.1 Dosealgoritmenes nøyaktighet
15.1.1 Blyantstråle og Monte Carlo

Bakgrunn

IAEA-testpakken omtalt i IAEA-TECDOC-1540, basert på målinger utført av Vanselaar og
Welleweerd (se de generelle referansene på side 327), ble brukt til å validere den dosimetriske
nøyaktigheten til Brainlabs blyantstråle- og Monte Carlo-implementering i iPlan RT Dose.
Testpakken består av fire ulike stråleenergier. Co-60-testene har ikke blitt gjennomført fordi iPlan
RT Dose ikke støtter Co-maskiner. Fra de øvrige tre lineærakseleratorenergiene (6, 10 og
18 MV), har den laveste og høyeste energien blitt brukt. Ifølge Vanselaar og Welleweerd, har
6 MV (Quality index (kvalitetsindeks) QI = 0,676) data blitt innhentet under en Elekta SL 15
lineærakselerator, og 18 MV (QI = 0,770) under en Elekta SL 20. Derfor har begge datasettene
blitt utformet ved bruk av en Elekta MLCi Standard MLC med 40 bladpar, med en bladbredde på 1
cm hver.

Definisjoner

Avviket for et enkelt dosepunkt inne i den åpne strålen er kalkulert som
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,cax,
og som
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,cax
for et dosepunkt utenfor halvskyggen. Konfidensgrensen er definert som
|gjennomsnittsavvik| + 1,5 * standardavvik,
med standardavviket kalkulert som det geometriske gjennomsnittet for avvikene. Følgende tabell
oppsummerer resultatene for 6 og 18 MV blyantstråle og Monte Carlo.

IAEA-test 6 MV

Testpakkeresultater for dosekalkuleringer ved 6 MV:

Testnr. Beskrivelse Blyantstråle Monte Carlo

Gjennom-
snitt

Konfidens-
grense

Gjennom-
snitt

Konfidens-
grense

1a-c Kvadratisk -0,6 % 1,5 % -0,1 % 2,0 %

2a-b Rektangulær 0,0 % 2,4 % 0,0 % 1,7 %

3 Kort SSD -0,4 % 1,2 % +0,1 % 1,5 %

6 Avviksplan -0,2 % 1,6 % -0,3 % 1,8 %

8a-b Lungeinhomogenitet -0,2 % 1,7 % -0,6 % 1,9 %

8c Beininhomogenitet -0,6 % 1,4 % -0,1 % 1,0 %

9 Skrå forekomst +0,8 % 1,7 % +0,2 % 1,6 %
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Testnr. Beskrivelse Blyantstråle Monte Carlo

10a-b Manglende vev +5,4 % 12 % -0,6 % 2,6 %

11 Asymmetrisk åpen +2,2 % 4,7 % +0,5 % 2,2 %

IAEA-test 18 MV

Testpakkeresultater for dosekalkuleringer ved 18 MV:

Testnr. Beskrivelse Blyantstråle Monte Carlo

Gjennom-
snitt

Konfidens-
grense

Gjennom-
snitt

Konfidens-
grense

1a-c Kvadratisk -0,4 % 2,0 % +0,5 % 2,3 %

2a-b Rektangulær -0,1 % 2,0 % +0,8 % 1,7 %

3 Kort SSD -0,4 % 2,7 % +1,2 % 2,6 %

6 Avviksplan -0,5 % 2,2 % +0.7 % 1,9 %

8a-b Lungeinhomogenitet -0,4 % 1,3 % -0,5 % 2,2 %

8c Beininhomogenitet 0,0 % 0,6 % -0,1 % 0,9 %

9 Skrå forekomst +0,1 % 1,5 % -0,1 % 1,9 %

10a-b Manglende vev +4,2 % 9,3 % +0,1 % 2,2 %

11 Asymmetrisk åpen +0,6 % 1,6 % -0,2 % 1,5 %

Dosealgoritmenes nøyaktighet
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15.1.2 Sirkulær kjegle

Bakgrunn

Den sirkulære kjeglealgoritmen verifiseres for å gjenskape innmatingsparametrene i Beam Profile
Editor / Physics Administration i et homogent vannfantom innenfor 1 %. Dette er tilfelle for den
absolutte kalibreringen, dybdedosekurver, utmatingsfaktorer og forhold utenfor aksen.
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15.2 Dosealgoritmenes begrensninger

Bakgrunn

Hvis Brainlabs programvare for planlegging av røntgenbehandling brukes innenfor
spesifikasjonene, og med parameterinnstillinger tilpasset til tilsvarende behandlingsforhold, regner
programvaren ut dosen innenfor klinisk ønskelige nøyaktighetsgrenser. Det må utvises ekstra
forsiktighet hvis disse forholdene nærmer seg algoritmens grenser. Dette er for eksempel tilfellet
hvis svært små MLC-feltstørrelser brukes til behandling av pasienter. Veldig små betyr at
feltstørrelsene er:
• i rekkefølge med én eller to bladbredder,
• utenfor målt område for tabulerte verdier (f.eks. sprednings-/utmatingsfaktorer og dybdedose-

tabeller),
• i nærheten av blyantstrålens kjerneoppløsning,
• i nærheten av spatialoppløsningen i Monte Carlo-rutenettet for doseberegning,
• i nærheten av spatialoppløsningen i 3D-dosevolumet eller
• i nærheten av de radiologiske korrigeringsparametrene for blad med tongue-and-groove-

utforming og blader med runde bladender.
Hvis en uegnet kombinasjon av disse forholdene brukes, kan det hende at dosen som beregnes
er mindre nøyaktig enn de generelt aksepterte standardene. Hvis brukeren ikke oppdager dette
med behandlingsplanens anbefalte kvalitetssikring, kan det føre til alvorlig skade på pasienten og/
eller ineffektiv behandling.

Ekstrapolering utenfor tabulerte verdier

Brainlabs algoritme for blyantstråle beror på tabulerte verdier for dybdedose, effektfaktorer
(spredningsfaktorer) og profiler utenfor aksen (radiale faktorer). Deretter interpoleres vilkårlige
verdier hentet fra tabellene. Hvis området med tabulerte verdier overstiges, er det nødvendig å
foreta noen anslag for å vise ekstrapolerte doseverdier. Nøyaktigheten av ekstrapolerte verdier er
naturlig nok lavere og må bekreftes før behandling.

Beregningsrutenettenes oppløsning

I likhet med andre systemer for behandlingsplanlegging bruker Brainlabs programvare
BrainSCAN og iPlan RT for behandlingsplanlegging flere beregningsoppløsninger som er
relevante for doseberegningens nøyaktighet (avhengig av de lisensierte funksjonene og TPS-
versjonen):
• Blyantstråle-kjerneoppløsning
• Monte Carlo-oppløsning av beregningsrutenett
• 3D-dosevolumoppløsning

Beregningsrutenettets oppløsning må generelt være fin nok til å representere hovedegenskapene
for dosedistribusjon.
Figur 45 viser f.eks. en doseprofil av et svært lite strålingsfelt, samplet med bare 2
rutenettelementer i den nominelle MLC-kanten. Som resultat kan ikke amplituden av toppen og
penumbra fremstilles med akseptabel nøyaktighet. Radiologiske korreksjoner, som Tongue-and-
Groove-forskyvning (stiplet grønn linje Figur 45), gjør denne effekten enda sterkere.
Doseprofil med svært lite strålingsfelt:

Dosealgoritmenes begrensninger
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Figur 45 
Den ytre vertikale streken (stiplet oransje) utgjør den nominelle MLC-kanten, mens den indre
vertikale linjen (stiplet grønn) viser størrelsen på det radiologiske feltet (plassering av 50 %-
isodosenivået). De røde søylene representerer profilen med bare to rutenettelementer i den
nominelle MLC-kanten.
For å unngå uakseptable forskjeller mellom den beregnede og den faktiske dosedistribusjonen,
må feltstørrelsen ikke være mindre enn fire ganger rutenettoppløsningen, uavhengig av type
doseberegningsrutenett (blyantstråle-kjerne, Monte Carlo eller 3D-dosevolum). Forbedringen
vises skjematisk i Figur 46. Brainlab anbefaler at du alltid vurderer beregningsrutenettets
oppløsning.
Samme profil som ovenfor, nå tatt prøver av med fire rutenettelementer i den nominelle MLC-
kanten:

Figur 46 

Effekten på IMRT og HybridArc

Doseberegningen for hver enkelt tynne stråle i IMRT og HybridArc gjøres med blyantstråle-
målinger av det tilsvarende kvadratfeltet i CIAO. Pass på at denne tilsvarende feltstørrelsen for
CIAO er større enn den minste feltstørrelsen i tabellene for målte volumer.
Blyantstrålens kjerneoppløsning og doseberegningens spatialoppløsning kan ha negativ
påvirkning på IMRT- og HybridArc-planene når kjerneoppløsningen eller doseberegningens
rutenettoppløsning er større enn størrelsen på de tynne strålene.
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Effekt fra primærkollimatoren

Dosealgoritmenes blyantstråle og Monte Carlo modellerer ikke primærkollimatoren
uttrykkelig (må ikke forveksles med de primære kjevene). Derfor kan nøyaktigheten av
doseringsberegningen sterkt svekkes i hjørnene av bestrålingsfeltet som er langt utenfor
aksen, som er skjermet av primærkollimatoren (f.eks Varian Linac utenfor en isosentrisk
radius på 220 mm). Du må utføre en individuell kvalitetssikring i tilfelle du forsøker å bruke
disse områdene til bestråling av målet.

Dosealgoritmenes begrensninger
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16 TILLEGG 2
16.1 Lineærakseleratorenergi

Nominell lineærakseleratorenergi

Følgende tabell viser de hyppigste fotonenergiene. Brainlabs dosealgoritmer for blyantstråle og
Monte Carlo er utgitt for strålekvalitetsindekser fra QI = 0,61 til QI = 0,80. Følgende tabell viser
tilhørende nominell lineærakseleratorenergi.

Figur 47 
Kilde: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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16.2 Liste over kompatible lineærakseleratorer/MLC-
er: iPlan RT Dose 4.1.x

Lineærakseleratorer

Lineærakselera-
torprodusent

MLC-/lineærakse-
leratorkombina-
sjon

Konform
stråle

Statisk
bue

Dynamisk
bue

IMRT dy-
namisk

IMRT 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 Varian Linac -
Brainlab m3 x x x x x x

Varian
Varian Linac -
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

Siemens Linac -
Brainlab m3 Advan-
ced Siemens Inte-
gration

Tilgjengelig for PRIMUS,

ONCOR, ONCOR 160

og ARTISTE

x x x x x

Siemens Siemens Linac - 3-
D MLC58 x x x x

Siemens Siemens Linac - 3-
D MLC82 x x x x

Siemens Siemens Linac -
ModuLeaf x x x

Siemens Siemens Linac - 3-
D MLC160 x x x x

Elekta Elekta - MLCi x x x x

Elekta Elekta Linac - Beam
Modulator x x x x

Liste over kompatible lineærakseleratorer/MLC-er: iPlan RT Dose 4.1.x
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16.3 Liste over kompatible lineærakseleratorer/MLC-
er: iPlan RT 4.5.2

Lineærakseleratorer

Lineæ-
raksele-
ratorpro-
dusent

MLC-/
lineærak-
selerator-
kombina-
sjon

Kon-
form
stråle

Statisk
bue

Dyna-
misk
bue

IMRT
dyna-
misk

IMRT
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybrid
bue

FFF for
kjegler*

FFF bly-
antstrå-
le*

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
Varian Li-
nac - Brain-
lab m3

x x x x x x x

Varian

Varian Li-
nac -
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

Siemens
Linac -
Brainlab
m3 Advan-
ced Sie-
mens Inte-
gration

Tilgjengelig for

PRIMUS, ON-

COR, ONCOR

160 og ARTI-

STE

x x x x x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC82

x x x x x x
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Lineæ-
raksele-
ratorpro-
dusent

MLC-/
lineærak-
selerator-
kombina-
sjon

Kon-
form
stråle

Statisk
bue

Dyna-
misk
bue

IMRT
dyna-
misk

IMRT
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybrid
bue

FFF for
kjegler*

FFF bly-
antstrå-
le*

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens
Siemens
Linac - Mo-
duLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta
Elekta Li-
nac - Beam
Modulator

x x x x x

* FFF kun for Varian TrueBeam og Siemens ARTISTE og ONCOR.

Liste over kompatible lineærakseleratorer/MLC-er: iPlan RT 4.5.2
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16.4 Liste over kompatible lineærakseleratorer/MLC-
er: iPlan RT 4.5.3

Lineærakseleratorer

Lineæ-
raksele-
ratorpro-
dusent

MLC-/
lineærak-
selerator-
kombina-
sjon

Kon-
form
stråle

Statisk
bue

Dyna-
misk
bue

IMRT
dyna-
misk

IMRT
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybrid
bue

FFF for
kjegler*

FFF bly-
antstrå-
le*

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
Varian Li-
nac - Brain-
lab m3

x x x x x x x

Varian

Varian Li-
nac -
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

Siemens
Linac -
Brainlab
m3 Advan-
ced Sie-
mens Inte-
gration

Tilgjengelig for

PRIMUS, ON-

COR, ONCOR

160 og ARTI-

STE

x x x x x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC82

x x x x x x
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Lineæ-
raksele-
ratorpro-
dusent

MLC-/
lineærak-
selerator-
kombina-
sjon

Kon-
form
stråle

Statisk
bue

Dyna-
misk
bue

IMRT
dyna-
misk

IMRT
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybrid
bue

FFF for
kjegler*

FFF bly-
antstrå-
le*

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens
Siemens
Linac - Mo-
duLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta
Elekta Li-
nac - Beam
Modulator

x x x x x

Elekta

Elekta Li-
nac -
MLCi2 - ik-
ke-interdi-
gitasjon

x x x x

Elekta

Elekta Li-
nac -
MLCi2 - in-
terdigita-
sjon

x x x x x x

Elekta Elekta Li-
nac - Agility x x x x x x x

* FFF kun for Varian TrueBeam og Siemens ARTISTE og ONCOR.

Liste over kompatible lineærakseleratorer/MLC-er: iPlan RT 4.5.3
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16.5 Liste over kompatible lineærakseleratorer/MLC-
er: iPlan RT 4.5.4

Lineærakseleratorer

MLC-/lineæraksele-
ratorkombinasjon

Konform
stråle

Statisk
bue

Dyna-
misk
bue

IMRT
dyna-
misk

IMRT
Step
and
Shoot

Monte
Carlo

Hybrid
bue

FFF
kjegler*

FFF
bly-
antstrå-
le*

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

Varian Linac - Brain-
lab m3 x x x x x x x x x x

Varian Linac -
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

Siemens Linac -
Brainlab m3 Advan-
ced Siemens Integra-
tion tilgjengelig for
PRIMUS, ONCOR,
ONCOR 120 og AR-
TISTE

x x x x x x x x x

Siemens Linac - 3-D
MLC58 x x x x

Siemens Linac - 3-D
MLC82 x x x x x x x

Siemens Linac - 3-D
MLC160 x x x x x x x

Siemens Linac - Mo-
duLeaf x x x x x x x

Elekta MLCi x x x x

Elekta Linac - Beam
Modulator x x x x x x

Elekta Linac - MLCi2
ikke-interdigitasjon x x x x

Elekta Linac - MLCi2
interdigitasjon x x x x x x

Elekta Linac - Apex** x x x x

Elekta Linac - Agility x x x x x x x x x x

* kun for Elekta Versa HD, Novalis Tx, Siemens ARTISTE, Siemens ONCOR, Varian Trilogy og
Varian TrueBeam;
** krever integrering i Elekta/Mosaiq;
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Liste over kompatible lineærakseleratorer/MLC-er: iPlan RT 4.5.4
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18 TILLEGG 4
18.1 Måleinstruksjoner for BrainSCAN - Blyantstråle

Omfang

Informasjonen i dette tillegget gjelder kun behandling med BrainSCAN-systemet for
behandlingsplanlegging.
Dette tillegget erstatter kapittel 5 i denne veiledningen (Side 69). For å forbedre
doseberegningenes nøyaktighet i BrainSCAN, har kombinasjonen av kjeven og MLC-feltets
størrelse for målinger av blyantstrålens spredningsfaktor blitt tilpasset slik at den passer til
BrainSCAN-blyantstrålens algoritme.
All resterende informasjon i Teknisk referanseveiledning, Brainlab-fysikk er fortsatt gyldig, og
må vurderes sammen med informasjonen i dette tillegget.
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18.2 Stråledata for Brainlab m3 (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-751)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Kjeve: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Side 49. ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Åpent felt:
• Kjeve: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Side 52. ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53. ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 334. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55. ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• m3, MLC frakoblet
• Kjevene tilbaketrukket

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56. ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• MLC-felt: 100 x 100 mm2

• Kjevefelt: 98 x 98 mm2

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59. ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "M3_1.d01",

"M3_5.d01", …, "M3_100.d01".
• I hvert tilfelle: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64. ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Stråledata for Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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Målinger Se også Utført

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

TILLEGG 4
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18.2.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-felt-
størrelser
[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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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18.2.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Brainlab m3: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 48 

Åpne blader:
Blad nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -40 mm og +40 mm -50 mm

TILLEGG 4
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18.3 Stråledata for Novalis

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-752)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Kjeve: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Side 49. ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Åpent felt:
• Kjeve: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Side 52. ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53. ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 337. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55. ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-felt: 100 x 100 mm²
• Kjevefelt: 98 x 98 mm²

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56. ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 98 x 98 [mm²]
• MLC-felter (se side 338)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59. ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "M3_1.d01",

"M3_5.d01", …, "M3_100.d01".
• I hvert tilfelle: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64. ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Novalis
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18.3.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-felt-
størrelser
[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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

TILLEGG 4
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18.3.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Novalis: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 49 

Åpne blader:
Blad nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -40 mm og +40 mm -50 mm

Referanser

Hvis du vil se flere eksempler på dosimetriske egenskaper i Novalis, kan du se Yin et al., 2002
(se de generelle referansene på side 327).

Stråledata for Novalis
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18.4 Stråledata for Siemens 3-D (58 og 82 blader)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-753)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Y-kjeveåpning: 100 mm
• MLC-felt: 100 x 110 mm²

Side 49. ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Åpent felt:
• Y-kjeveåpning: 100 mm
• MLC-felt (kryssplan x i samme plan): 100 x 110 mm²

Side 52. ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC-felt (Y-kjeve)

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53. ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Y-kjevens åpninger

10, 30, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 340. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55. ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevene tilbaketrukket, Y-åpning på 400 mm
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56. ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Y-kjevens åpninger

Y1-kjeve ved -57 mm, Y2-kjeve ved 77 mm (2 mm margin til åpent MLC-felt)
• MLC-felter (se side 341)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59. ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

TILLEGG 4
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18.4.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Oppsett for Y-kjevens feltstørrelse [mm]

MLC-felt-
størrelser
[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 og 82 blader): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Siemens 3-D (58 og 82 blader)
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18.4.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Siemens 3-D (58 og 82 blader): Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 50 

Åpne blader for 3-D MLC 58: Blad
nr.: 10, 13-17, 19-22
Åpne blader for 3-D MLC 82: Blad
nr.: 16, 19-23, 25-28

Lukkede blader:

IEC 1217 bladposisjon -25 mm og +95 mm -25 mm

TILLEGG 4
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18.5 Stråledata for Siemens ModuLeaf

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-754)

Spesifikasjonene for MLC- og kjevefeltstørrelser i tabellen nedenfor er basert på en
isosentrisk bladbredde på 2,5 mm. Dette er et anslag for ModuLeaf montert på en Siemens
lineærakselerator med en SCD på 678,6 mm, eller en Elekta lineærakselerator med en SCD
på 673,6 mm. For installasjoner som ikke er innenfor dette intervallet må feltstørrelsene
tilpasses deretter.

Målinger Se også Utført

Innhent kildens kollimatoravstand (SCD) fra MLC-systemet, og før inn verdien i Excel-malen. ☐

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49. ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52. ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC-felt (kjeve) (kryssplan x i samme plan)

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs. 120 x 100 mm² → 109 mm).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53. ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelt (kryssplan x i samme plan)

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]
• MLC-felt (kryssplan x i samme plan)

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]
Et matriseeksempel vises på side 343. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab. Bruk ekvivalente kvadratfeltstørrelser (dvs.
120 x 100 mm² → 109 mm).
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55. ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-felt: 120 x 100 mm2

• Kjevefelt: 120 x 100 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56. ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt (kryssplan x i samme plan): 100 x 100 mm²
• MLC-felter (se side 344)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59. ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Siemens ModuLeaf
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18.5.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-felt-
størrelser
[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: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Ingen felter kan stå tomme (se "Spredningsfaktorer (utmatingsfaktorer)" i Teknisk
referanseveiledning, Brainlab-fysikk).

TILLEGG 4
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18.5.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Siemens ModuLeaf: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 51 

Åpne blader:
Blad nr.: 7-12, 15-26, 33-34

Lukkede blader: (5 mm bla-
dåpning)

IEC 1217 bladposisjon -40 mm og +40 mm -60 mm og -55 mm

Viktige merknader

• Alle feltstørrelser i dette dokumentet henviser til standard monteringsavstand for ModuLeaf
MLC for alle Siemens lineærakseleratorer, som er SCD = 678,6 mm (målt mellom kilden og
kollimatorens nederste del). Kontroller at din installerte MLC bruker denne SCD-en. Hvis det
brukes SCD som avviker med mer enn 1 % fra 678,6 mm, må du rådføre deg med Brainlab, da
oppsettet for feltstørrelser må tilpasses deretter.

• Du må passe på at kjevens åpning aldri overgår 120 x 100 mm² mens MLC-systemet er
montert.

Stråledata for Siemens ModuLeaf
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18.6 Stråledata for Varian 52

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-755)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49. ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52. ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53. ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 346. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55. ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevefelt: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56. ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 347)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59. ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "V52_1.d01",

"V52_5.d01", …, "V52_100.d01".
• I hvert tilfelle: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64. ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐
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18.6.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-
feltstør-
relser
[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
256
(272 x
272)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 52: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner mer informasjon om
dette under "Kjevens primærposisjon" i Teknisk referanseveiledning, Brainlab-fysikk.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).
• For spredningsfaktorer målt for en rektangulær feltstørrelse på 290 x 256 mm², må det benyttes

en ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 272 mm i Beam Profile Editor / Physics Administration.

Stråledata for Varian 52
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18.6.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 52: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 52 

Åpne blader:
Blad nr.: 9, 12-15, 17-20

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -50 mm
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18.7 Stråledata for Varian 80

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-756)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49. ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52. ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53. ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 349. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55. ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• Kjevefelt: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56. ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 350)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59. ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "V80_1.d01",

"V80_5.d01", …, "V80_100.d01".
• I hvert tilfelle: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64. ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

Stråledata for Varian 80
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18.7.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-
feltstør-
relser
[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
300
(295 x
295)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 80: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).
• For spredningsfaktorer målt for en rektangulær feltstørrelse på 290 x 300 mm², må det benyttes

en ekvivalent kvadratfeltstørrelse på 295 mm i Beam Profile Editor / Physics Administration.
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18.7.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 80: Oppsett for MLC-felt for profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 53 

Åpne blader:
Blad nr.: 16, 19-22, 24-27

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -50 mm

Stråledata for Varian 80
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18.8 Stråledata for Varian 120 (Standard
bestrålingsmodus)

Kontrolliste (Excel-mal for Brainlab, FORM 09-757)

Målinger Se også Utført

Kalibrering av lineærakselerator (NLOut) ved hjelp av det kalibrerte kammeret. Side 49. ☐

Bakgrunnslekkasje for åpne og lukkede kjever ved hjelp av det kalibrerte kammeret:
• Angi NLOut i Excel-malen
• Angi lekkasjeverdier i Excel-malen
• Angi SSD og normaliseringsdybde i Excel-malen

Side 52. ☐

Dybdedoseprofil (PDD/TPR) med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• MLC (kjeve)-felt

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]
Etter at målingen er fullført, importeres TPR- eller PDD-verdiene inn i Excel-malen fra Brain-
lab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser (se side 53).

Side 53. ☐

Spredningsfaktorer med ioniseringskammeret og høyoppløsningsdetektoren:
• Kjevefelter

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]
• MLC-felter

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]
Et matriseeksempel vises på side 352. Etter at målingen er fullført, importeres sprednings-
faktorene til Excel-malen fra Brainlab.
Husk å bruke riktig detektor for små og store feltstørrelser med tilsvarende krysskalibrering
(se Side 55).

Side 55. ☐

Diagonale radialprofiler ved hjelp av ioniseringskammeret:
• MLC-bladene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

• MLC-kjevene tilbaketrukket, feltstørrelse på 400 x 400 mm2

Etter at målingen er fullført, kan du importere de diagonale radialprofilene inn i Excel-malen
du har fått av Brainlab.

Side 56. ☐

Transversalprofiler med høyoppløsningsdetektor:
• Kjevefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 353)

Etter at målingen er fullført, importeres transversalprofilene til Excel-malen fra Brainlab.

Side 59. ☐

Dynamisk bladforskyvning (kun dynamisk IMRT) med kalibrert detektor:
• For stråling av mellomrommene mellom dynamiske blad, bruk MLC-filene: "V120_1.d01",

"V120_5.d01", …, "V120_100.d01".
• I hvert tilfelle: lever 300 MU ved en doserate på 300 MU/min.

Beregn den dynamiske bladforskyvningen ved hjelp av Excel-malen fra Brainlab.

Side 64. ☐

Send de fullførte målingsdataene (Excel-malen) enten direkte til Brainlab sitt hovedkvarter
(radio.physics@brainlab.com), eller til din lokale tekniker. ☐

Klargjør den nødvendige stråleprofilen ved hjelp av Beam Profile Editor / Physics Admini-
stration (Machine Profile-modus). ☐

TILLEGG 4

Teknisk referanseveiledning Rev. 1.8 Brainlab-fysikk 351



18.8.1 Ytterligere informasjon

Prøvematrise

Målte data for din lineærakselerator kan være forskjellig. Dette eksempelet skal ikke brukes
klinisk.

Kjeveinnstillinger [mm]

MLC-
feltstør-
relser
[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
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 (Standard bestrålingsmodus): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)
• De grå feltene må måles i alle tilfeller.
• De hvite feltene representerer MLC- og kjevekombinasjoner som ikke anbefales å bruke med

Brainlabs programvare for planlegging av radioterapibehandling. Du finner flere detaljer under
Side 42.

• Blanke felt er ikke tillatt (se Side 55).

Stråledata for Varian 120 (Standard bestrålingsmodus)
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18.8.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 120 (Standard bestrålingsmodus): MLC-feltets oppsett for profilmålinger (X- og Y-
retningen)

Figur 54 

Åpne blader:
Blad nr.: 21-22, 27-34, 37-44

Lukkede blader

IEC 1217 bladposisjon -35 mm og +65 mm -50 mm
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Stråledata for Varian 120 (Standard bestrålingsmodus)
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19 TILLEGG 5
19.1 Hva er nytt i denne revisjonen av den tekniske

referanseveiledningen
19.1.1 Liste over endringer fra revisjon 1.0 til revisjon 1.1

Generell informasjon

I tillegg til mindre forbedringer for å gjøre informasjonen mer tydelig, inkluderer revisjon 1.1 i
denne Tekniske referanseveiledningen for Brainlab-fysikk følgende endringer fra revisjon 1.0:
• Tre nye sikkerhetsmerknader i Side 18 (avsnitt 5, 12 og 16) er lagt til.
• Referanser til AAPM TG-106 Report på Side 45, Side 169 og Side 251 er lagt til.
• Lagt til Side 65.
• Endret detektorkravene for alle Pencil Beam- og Monte Carlo-dybdedosemålinger i kapittel 5

og 8: ved dybdedosemålinger for store felter anbefales det å bruke ioniseringskammeret
fremfor det lille ioniseringskammeret.

• Flere feltstørrelser for dosemålinger for blyantstrålens dybde er lagt til i kapittel 5, for følgende
MLC-systemer:
- Brainlab m3.
- Brainlab Novalis.
- Novalis Tx (Standard bestrålingsmodus).
- Siemens 160.
- Siemens ModuLeaf.
- Varian 120 (Standard bestrålingsmodus).

• Kontrolliste for stråledata for Monte Carlo for følgende MLC-systemer, er lagt til i kapittel 8:
- Elekta Beam Modulator.
- Siemens ModuLeaf.
- Varian 120 (SRS).

• Modifisert advarsel i Side 255.
• Lagt til Side 256.

TILLEGG 5
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19.1.2 Liste over endringer fra revisjon 1.1 til revisjon 1.2

Generell informasjon

I tillegg til mindre forbedringer for å gjøre informasjonen mer tydelig, inkluderer revisjon 1.2 i
denne Tekniske referanseveiledningen for Brainlab-fysikk følgende endringer fra revisjon 1.1:
• Beskrivelse av den valgfrie modusen for å importere rådata / skrive inn data for stråledata og

sirkulær kjegle i Physics Administration (se Side 273), som tillater databehandling
• Nye målebeskrivelser, for bruk av det nye verktøyet for import og behandling av data
• Definisjonen på effektive målepunkter er oppdatert til internasjonale standarder (f.eks. IAEA

TRS-398)
• Kontrolliste for målinger med Monte Carlo er oppdatert i følgende MLC-systemer i kapittel 8:

- MHI MLC 60
- Novalis Tx
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120

Hva er nytt i denne revisjonen av den tekniske referanseveiledningen
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19.1.3 Liste over endringer fra revisjon 1.2 til revisjon 1.3

Generell informasjon

I tillegg til mindre forbedringer for å gjøre informasjonen mer tydelig, inkluderer revisjon 1.3 i
denne Tekniske referanseveiledningen for Brainlab-fysikk følgende endringer fra revisjon 1.2:
• Mer spesifikk definisjon på en detektor med høy oppløsning. Brainlab anbefaler bruk av en

ubeskyttet stereotaktisk diode.
• Sikkerhetsmerknad for SRS- og SBRT-behandlinger er lagt til (side 18).
• Omdefinert TMR (maksimalt vev-forhold) til TPR (forhold mellom vev og fantom).
• Forbedret beskrivelse av dynamisk lysbue (side 41).
• Oppdaterte stråledata for Brainlab m3 (side 69, side 73, side 207, side 210).
• Novalis Tx erstattet av Varian HD120 (side 122, side 126, side 213, side 216).
• Forbedrede bladposisjoner for Elekta MLCi (side 80).
• Forbedret beskrivelse av Monte Carlo-målinger (side 169).
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19.1.4 Liste over endringer fra revisjon 1.3 til revisjon 1.4

Generell informasjon

I tillegg til mindre forbedringer for å gjøre informasjonen mer tydelig, inkluderer revisjon 1.4 i
denne Tekniske referanseveiledningen for Brainlab-fysikk følgende endringer fra revisjon 1.3:
• Separate kontrollister for blyantstrålens stråledata for iPlan RT (kapittel 5) og BrainSCAN (se

side 331).
• Lagt til informasjon om anbefalt utstyr for stråler uten filter for utflating (side 47, 254).
• Forbedret beskrivelse av absolutt kalibrering av lineærakseleratoren (side 49).
• Mer spesifikk informasjon om oppsett for måling av dybdedoseprofil og spredningsfaktor (side

53-55).
• Lagt til informasjon om hvilke spesifikke funksjoner som er tilgjengelige (alle kontrollister for

stråledata).
• Mer spesifikk informasjon om bruk av detektor og metoden for sammenkobling ved måling av

dybdedose og spredning (alle kontrollister for stråledata).
• Mer spesifikk informasjon om innføring av data, i forhold til effektive og ekvivalente

feltstørrelser (alle kontrollister for stråledata).
• Endret instruksjoner for diagonale målinger av radialprofil med utskiftbare MLC-systemer (side

69, 73 og 228).
• Endret instruksjoner for diagonale målinger av radialprofil med Varian HD120 (side side 126).
• Mer spesifikk informasjon om målinger av dynamisk bladforskyvning i moduser med høy

doserate (alle kontrollister for stråledata).
• Forbedret oppsett for kjever med små felter, for verifiseringsmålinger i vann (alle kontrollister

for stråledata med Monte Carlo).
• Mer spesifikk informasjon om bruk av detektor og metoden for sammenkobling ved måling av

spredning i sirkulære kjegler (side 261 og 278).

Hva er nytt i denne revisjonen av den tekniske referanseveiledningen
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19.1.5 Liste over endringer fra revisjon 1.4 til revisjon 1.5

Generell informasjon

I tillegg til mindre forbedringer for å gjøre informasjonen mer tydelig, inkluderer revisjon 1.5 i
denne Tekniske referanseveiledningen for Brainlab-fysikk følgende endringer fra revisjon 1.4:
• Mer nøyaktig informasjon om registrering av stråledata med Excel-mal-metoden eller rådata-

metoden (side 28).
• Forbedret forklaring av metodene for å fastsette parametre for tverrsnitt og transport ut fra HU-

numrene på CT-bildet for Monte Carlo-doseberegning (side 165).
• Mer spesifikk informasjon om generelle dosebegrensninger for små behandlingsfelt (side 316).
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19.1.6 Liste over endringer fra revisjon 1.5 til revisjon 1.6

Generell informasjon

I tillegg til mindre forbedringer for å gjøre informasjonen mer tydelig, inkluderer revisjon 1.6 i
denne Tekniske referanseveiledningen for Brainlab-fysikk følgende endringer fra revisjon 1.5:
• Informasjon om mulig doseringlekkasje forårsaket av lukket MLC-bladåpning (se side 25).
• Definisjon av en SRS lineærakselerator (se side 124, side 152, side 213, side 237).
• Liste over kompatible lineærakseleratorer (se side 320, side 323).

Hva er nytt i denne revisjonen av den tekniske referanseveiledningen
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19.1.7 Liste over endringer fra revisjon 1.6 til revisjon 1.7

Generell informasjon

I tillegg til mindre forbedringer for å gjøre informasjonen mer tydelig, inkluderer revisjon 1.7 i
denne Tekniske referanseveiledningen for Brainlab-fysikk følgende endringer fra revisjon 1.6:
• Forbedrede nøyaktighetsanbefalinger for diagonale radialprofiler (se side 58).
• Forbedrede instruksjoner for måling av transversalprofiler (se side 59).
• Sjekklister for stråledata for Elekta MLCi2 (se side 80 og side 179), og Elekta Agility (se side 83

og side 181).
• Forbedrede instruksjoner for måling av spredningsfaktorer for sirkulære kjegler (se side 260).
• Ny informasjon om Elekta MLC-systemer (f.eks. Blyantstrålebegrensninger).
• Ytterligere sikkerhetsmerknad (se side 18).
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19.1.8 Liste over endringer fra revisjon 1.7 til revisjon 1.8

Generell informasjon

I tillegg til mindre forbedringer for å gjøre informasjonen mer tydelig, inkluderer revisjon 1.8 av
denne Tekniske referanseveiledningen for Brainlab-fysikk følgende endringer fra revisjon 1.7:
• Kontrollister for stråledata for Elekta Apex (Pencil Beam og Monte Carlo) er lagt til.
• Monte Carlo FFF-support tilgjengelig med iPlan RT 4.5.4.
• Merknad om bruk av "guard-leaf" på Elekta MLCi, Elekta MLCi2 og Elekta Agility for

stråledatamålinger er lagt til.
• Reviderte detektoranbefalinger for spredningsfaktorer og diagonalprofiler.

Hva er nytt i denne revisjonen av den tekniske referanseveiledningen
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