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1 INFORMAŢII GENERALE
1.1 Înţelegerea acestui ghid de utilizare

Scopul şi publicul ţintă

• Acest ghid oferă o imagine de fundal şi de referinţă pentru nivelul de cunoştinţe de fizică
medicală necesare pentru utilizarea corectă a software-ului Brainlab de planificare a
tratamentului prin radioterapie.

• Acest ghid a fost redactat pentru toţi membrii echipei clinice, care utilizează sau manipulează
software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie, în special fizicienii
medicali.

• Înainte de utilizare, se recomandă să citiţi acest ghid cu atenţie şi să vă familiarizaţi suficient de
mult cu software-ul.

Feedback

Vă rugăm să ne contactaţi la adresa oncology.manuals@brainlab.com dacă aveţi sugestii despre
cum putem îmbunătăţi acest manual. Aşteptăm cu nerăbdare să ne contactaţi.

Funcţii disponibile

Acest ghid conţine informaţii referitoare la diferiţii algoritmi şi funcţii hardware compatibile. În
funcţie de licenţa achiziţionată, de versiunea software şi de cerinţele naţionale de reglementare,
anumiţi algoritmi sau anumite funcţii pot să nu fie disponibile.

INFORMAŢII GENERALE

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 13



1.1.1 Convenţii tipografice

Simbolul de avertizare

Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Ele conţin
întotdeauna informaţii esenţiale pentru siguranţă, cu privire la posibila rănire, moarte sau
alte consecinţe grave asociate cu utilizarea greşită a dispozitivului.

Simbolul de atenţionare

Atenţionările sunt indicate prin simboluri de atenţionare sub formă de cerc. Acestea conţin
întotdeauna informaţii esenţiale privind siguranţa, referitoare la circumstanţe care pot
genera funcţionarea defectuoasă a dispozitivului, defectarea acestuia sau daunele
provocate altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate cu font cursiv şi sunt utilizate pentru a prezenta sfaturi utile
suplimentare.
 

Înţelegerea acestui ghid de utilizare
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1.2 Detalii de contact şi informaţii legale

Asistenţă

Dacă nu găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie în acest ghid sau dacă aveţi întrebări sau
probleme, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab:

Regiune Telefon E-mail

Statele Unite şi Canada
Telefon: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Africa, Asia, Australia, Euro-
pa

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

support@brainlab.comAmerica Latină
Telefon: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

Japonia
Telefon: +81-3-3769-6900
Fax: +81-3-3769-6901

Franţa şi regiunile francofo-
ne Telefon: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Producător

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAŢII GENERALE
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1.2.1 Informaţii juridice

Drepturi de autor

Acest ghid de utilizare conţine informaţii sub drept de proprietate şi protejate de drepturile de
autor. Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al
Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

• BrainSCAN™este o marcă comercială a Brainlab AG.
• iPlan® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania şi/sau în Statele Unite.

Mărci comerciale ce nu aparţin Brainlab

• DosimetryPRO® este o marcă comercială înregistrată a VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® este o marcă comercială înregistrată a Eastman Kodak Company.
• Microsoft® şi Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Etichetă CE

• Eticheta CE indică faptul că acest produs Brainlab este în conformitate cu ce-
rinţele esenţiale ale Directivei privind dispozitivele medicale (MDD) (93/42/
CEE).

• În conformitate cu MDD, iPlan RT Dose şi BrainSCAN sunt produse din Cla-
sa IIb.

Garanţie

Garanţiile nu se aplică produselor care au fost deteriorate din cauza accidentelor, utilizării
neadecvate, reinstalării sau ambalării neadecvate în cazul transporturilor cu scopul
returnării. Garanţiile nu se aplică componentelor de produse care au fost modificate sau
înlocuite fără acordul scris al Brainlab.

Vânzări în Statele Unite

Legile federale ale Statelor Unite restricţionează acest dispozitiv la vânzarea către medici
sau la recomandarea acestora.

Informaţii privind limba

Toate ghidurile de utilizare Brainlab sunt redactate iniţial în limba engleză.

Detalii de contact şi informaţii legale
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1.3 Note generale privind utilizarea sistemului
1.3.1 Domenii de utilizare

Responsabilitatea

Aplicaţiile de planificare Brainlab sunt concepute exclusiv pentru oferirea asistenţei
suplimentare personalului medical. Acestea nu substituie şi nu înlocuiesc experienţa
utilizatorului şi nu îl absolvă pe utilizator de răspundere în timpul folosirii acestora.

Revizia plauzibilităţii

Toate informaţiile introduse în aplicaţia de planificare Brainlab, precum şi toate informaţiile
recepţionate de la aplicaţia de planificare Brainlab ca rezultat trebuie verificate cu privire la
plauzibilitatea acestora, înainte de tratarea pacientului.

Compatibilitatea

Cu software-ul de planificare Brainlab se pot utiliza numai dispozitive medicale şi piese de
schimb specificate de Brainlab. Utilizarea dispozitivelor sau a pieselor de schimb
neautorizate poate afecta negativ siguranţa şi/sau eficienţa software-ului de planificare
Brainlab şi poate pune în pericol siguranţa pacientului, a utilizatorului şi/sau mediul
înconjurător.

Informaţii suplimentare

Pentru informaţii specifice referitoare la destinaţia de utilizare a software-ului Brainlab de
planificare a tratamentului prin radioterapie şi pentru compatibilităţile aferente, consultaţi Ghidul
de utilizare clinică, iPlan RT Dose.

INFORMAŢII GENERALE
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1.4 Informaţii privind siguranţa

Informaţii generale

Acest capitol conţine informaţii importante care trebuie luate în considerare pentru
utilizarea eficientă şi în siguranţă a sistemului de planificare a tratamentului.
Stabilirea unui program complex de asigurare a calităţii, adecvat pentru detectarea erorilor, a
limitărilor sau a inexactităţilor sistemelor de planificare şi de furnizare a tratamentului reprezintă
responsabilitatea dvs. Pentru mai multe detalii, consultaţi capitolul privind asigurarea calităţii, din
cadrul acestui ghid de referinţă tehnică.
Măsuraţi acurateţea absolută a sistemului Brainlab de planificare a tratamentului în combinaţie cu
sistemele utilizate de furnizare a tratamentului, care folosesc fantome. Atunci când configuraţi
parametrii de planificare, trebuie să luaţi în considerare acurateţea măsurată pentru a putea livra
un tratament de precizie.
Asiguraţi o furnizare adecvată a planului de tratament către pacient. Se recomandă să efectuaţi o
verificare a fantomei pentru fiecare plan de tratament utilizând exact aceleaşi setări de parametri
care vor fi folosite pentru pacientul real în timpul tratamentului curent.
Pentru a garanta consecvenţa parametrilor de poziţionare şi tratament în cazul utilizării unor
sisteme de planificare, toţi parametrii finali de poziţionare şi tratament trebuie furnizaţi de acelaşi
sistem de planificare a tratamentului. Dacă informaţiile provenite din iPlan RT se utilizează direct
pentru poziţionarea pacientului (de ex., Target Positioner Overlays), planul de tratament
corespunzător generat de iPlan RT şi planul de tratament nu trebuie modificate cu niciun alt
sistem de planificare a tratamentului.
Tratamentele stereotactice, cum ar fi radiochirurgia stereotactică (SRS) şi radioterapia corporală
stereotactică (SBRT), încorporează coeficienţi de dozare şi doze fracţionale foarte mari, acestea
fiind planificate, de obicei, cu marje reduse de volum ţintă. De aceea, în timpul planificării
tratamentului, al transferului planului şi al livrării tratamentului, trebuie să utilizaţi măsuri de
siguranţă suplimentare. Se recomandă ca înainte de fiecare tratament stereotactic pentru pacient,
să efectuaţi o procedură suplimentară de asigurare a calităţii.
Toate rapoartele privind planificarea tratamentului trebuie aprobate de către o persoană calificată
înainte ca informaţiile pe care acestea le conţin să fie utilizate pentru scopuri de tratament prin
radioterapie.
Se recomandă să utilizaţi rapoartele privind planificarea tratamentului pentru a verifica toţi
parametrii tratamentului, inclusiv, dar fără limitare la, mărimea şi poziţiile colimatorului, unghiurile
dispozitivului şi specificaţiile privind dozele, direct pe sistemul de furnizare a tratamentului.
Nu începeţi tratamentul pentru pacient înainte ca sistemul să accepte, verifice şi să valideze
sistemul de planificare a tratamentului, inclusiv profilurile fasciculului, completate de client.
Pentru fiecare plan de tratament al pacientului, utilizatorul trebuie să verifice dacă configuraţia
Linac planificată este transferată şi aplicată în mod corect în cadrul aplicaţiei Linac. Aici sunt
incluse, dar fără limitare la, configuraţiile pentru modul filtrului de aplatizare şi pentru accesorii.
Asiguraţi-vă că persoanele autorizate să aplice funcţiile de planificare a tratamentului sunt
pregătite adecvat pentru funcţiile respective.
Calitatea rezultatului depinde în mod esenţial de calitatea datelor introduse. Înainte de utilizarea
datelor, toate inexactităţile şi incertitudinile privind unităţile introduse, problemele de identificare
sau problemele de calitate de altă natură trebuie investigate amănunţit.
Asiguraţi-vă că dispozitivele dvs. de imagistică (de exemplu, scanerul CT) sunt configurate şi
calibrate corect. Verificaţi în mod regulat calibrarea prin aplicarea imagisticii şi prin verificarea
fantomelor de testare.
Verificaţi acurateţea conturului exterior rezultat şi a modelului tisular utilizat pentru calcularea
dozelor. Includeţi în contur întreaga zonă relevantă pentru tratament.
În timpul procesului de planificare integral, asiguraţi-vă că lucraţi pe setul corect de date pentru
pacient. Informaţiile referitoare la pacient se afişează în ecranul principal al sistemului Brainlab de
planificare a tratamentului.
Asiguraţi-vă întotdeauna că sistemele de furnizare a tratamentului utilizat pentru tratarea unui
pacient sunt aceleaşi ca cele stabilite în cadrul procesului de planificare; mai exact, asiguraţi-vă
că profilul aparatului selectat corespunde cu aparatul cu care se aplică tratamentul.
Înainte de furnizare, asiguraţi-vă că accesoriile pentru tratament, cum ar fi suportul de montare a
colimatorului conic şi colimatorul conic de dimensiunea stabilită prin planul de tratament, sunt

Informaţii privind siguranţa
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montate adecvat în calea fasciculului. Sistemele dvs. de furnizare a tratamentului pot să nu aibă
opţiunea de asociere a funcţiei de interblocare a fasciculului în cazul lipsei sau asocierii
accesoriilor greşite. Consultaţi, de asemenea, documentaţia furnizată cu accesoriile.
Înainte de tratament, aveţi responsabilitatea de a verifica adecvat în interiorul camerei de
tratament posibilitatea de utilizare a cadrului şi a coturilor pentru masă fără riscul de vătămare a
pacienţilor şi de deteriorare a echipamentelor, cum ar fi sistemul de furnizare a tratamentului.
Înainte de tratament, se recomandă să verificaţi şi să confirmaţi configuraţia pacientului cu ajutorul
unei metode adecvate de verificare a poziţiei. Puteţi genera planuri mostră utilizând fantome şi
puteţi testa acurateţea metodei reale de configurare a pacientului.
Asiguraţi-vă că sistemul Brainlab de planificare a tratamentului este configurat corect şi că
această configuraţie reflectă parametrii sistemelor de furnizare a tratamentului. Aceşti parametri
includ, dar nu se limitează la, convenţia privind scala Linac, limitele mecanice sau parametrii
dozimetrici, cum ar fi energia Linac sau modurile fluenţă precum SRS şi FFF (Flattening-Filter
Free, fără filtru de aplatizare).
Aveţi responsabilitatea de a vă asigura că setările dispozitivului sunt sincronizate permanent în
diferitele locaţii de configurare (de exemplu, sistemul de planificare a tratamentului, sistemul de
înregistrare şi de verificare şi sistemul de furnizare a tratamentului). Nepotrivirile de configurare a
aparatului utilizat pentru planificare şi a celui utilizat pentru tratament pot duce la o furnizare
inadecvată a tratamentului sau la o întrerupere a fluxului de lucru clinic.
Brainlab oferă instrucţiuni de măsurare actualizate. În timpul achiziţiei datelor privind fasciculul,
asiguraţi-vă că utilizaţi cele mai recente instrucţiuni de măsurare. Pentru mai multe instrucţiuni,
contactaţi specialistul departamentului de asistenţă clienţi al Brainlab.
Asiguraţi-vă că măsurătorile aferente datelor fasciculului sunt actualizate şi că algoritmii de dozaj
sunt configuraţi şi calibraţi corect. Verificaţi în mod regulat configuraţia şi calibrarea utilizând
măsurători ale fantomei.
Dacă una sau mai multe componente ale sistemului de furnizare a tratamentului au fost
modificate, schimbate sau recalibrate, este necesară efectuarea unei revalidări a sistemului de
planificare a tratamentului în combinaţie cu sistemul de furnizare a tratamentului, conform
procedurilor dvs. de asigurare a calităţii. În cazul modificării componentelor care influenţează
parametrii dozimetrici ai sistemului, măsurătorile aferente datelor fasciculului trebuie repetate, iar
datele verificate trebuie introduse în sistem utilizând Beam Profile Editor/Physics
Administration.
Driverele preinstalate etc. nu vor fi modificate decât dacă este absolut necesar. În cazul unei
actualizări de drivere, program anti-virus sau alte aplicaţii similare, asiguraţi-vă că sistemul
Brainlab de planificare a tratamentului funcţionează la fel. Se recomandă o revalidare software.
Trebuie să respectaţi cu atenţie specificaţiile şi recomandările oferite de producător pentru
echipamentul dvs. de dozimetrie. În mod particular, toate detectoarele de doze au un interval
specificat clar de mărimi de câmp pentru care sunt aplicabile. Utilizarea echipamentelor de
dozimetrie în afara specificaţiilor acestora sau în mod incorect poate duce la calcule de dozare
eronate.
Datele Brainlab privind fasciculul (de exemplu, Novalis Tx) instalate în timpul procesului de
acceptare a sistemului sunt numai pentru scopuri de testare şi nu sunt adecvate pentru utilizare
clinică.
Când datele măsurate sunt transmise către Brainlab, se aplică următoarele:
• Brainlab nu are nicio posibilitate de verificare a corectitudinii

- datelor recepţionate de la un utilizator
- datelor returnate către un utilizator.

• Orice feedback sau recomandări furnizate de Brainlab pe baza datelor recepţionate depind de
corectitudinea datelor respective.

• Dacă datele recepţionate au fost procesate de Brainlab şi returnate către utilizator, nu se
confirmă faptul că datele returnate sunt corecte.

• Utilizatorul este unicul responsabil pentru verificarea corectitudinii datelor returnate de Brainlab
şi, de asemenea, este unicul responsabil pentru verificarea corectitudinii feedback-ului sau a
recomandărilor oferite de Brainlab. Înainte de efectuarea tratamentului pentru pacient,
utilizatorul trebuie să valideze siguranţa şi eficienţa datelor returnate de Brainlab.

• Faptul că Brainlab procesează anumite date nu influenţează răspunderea generală a
utilizatorului pentru corectitudinea profilului final al fasciculului.

Consultaţi, de asemenea, Ghidul de utilizare clinică, iPlan RT şi Ghidul de utilizare a
software-ului, Physics Administration.

INFORMAŢII GENERALE

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 19



1.5 Instruire şi Documentaţie

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare adecvată şi în siguranţă a sistemului, Brainlab recomandă ca înainte
de prima utilizare a aplicaţiei de planificare Brainlab, toţi utilizatorii să participe la un program
extins de instruire, susţinut de reprezentantul Brainlab.

Profilul operatorului

Software-ul Brainlab de planificare şi dispozitivele accesorii pot fi utilizate numai de către
specialiştii medicali calificaţi.

Instruire şi Documentaţie
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1.5.1 Documentaţie

Citirea ghidurilor de utilizare

Tratamentul reuşit şi în siguranţă utilizând software-ul Brainlab de planificare necesită o
planificare procedurală atentă.
De aceea, este important ca:
• Ghidurile de utilizare relevante să fie citite cu atenţie înainte de folosirea sistemului
• Accesul la aceste ghiduri de utilizare să fie furnizat permanent

Ghiduri de utilizare disponibile

Ghid de utilizare Cuprins

Ghid software Instrucţiuni detaliate cu privire la utilizarea aplicaţiei de planifica-
re BrainSCAN.

Ghid de utilizare a software-
ului (Physics Administration)

Instrucţiuni detaliate privind folosirea aplicaţiilor Physics Admi-
nistration.

Ghiduri de utilizare clinică Instrucţiuni detaliate cu privire la utilizarea aplicaţiilor de planifi-
care iPlan RT.

INFORMAŢII GENERALE
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Instruire şi Documentaţie
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2 INFORMAŢII DE BAZĂ
2.1 Configurarea câmpului de tratament

Doza la piele cumulată

Dacă radiaţia este direcţionată printr-un strat solid de fibră de carbon, apare fenomenul de
atenuare şi de cumulare a dozei. 
• Aceste efecte se pot observa în cazul tuturor meselor cu design de tip sendviş, al părţilor

superioare ale meselor create similar şi în cazul dispozitivelor de imobilizare cu panouri solide,
din fibră de carbon.

• Acestea apar din cauza proprietăţilor de înaltă densitate a fibrei de carbon şi pot varia, de
exemplu, în funcţie de energia fasciculului şi de unghiul de contact cu partea superioară a
mesei.

Comparaţia dozei cumulate

Pentru a ilustra efectul utilizării mesei asupra dozei pentru pacient, exemplul următor compară
cumularea şi atenuarea dozei într-o fantomă de apă atunci când tratamentul se efectuează cu
Partea superioară a mesei de tratament asistat imagistic Brainlab, precum şi atunci când nu
se utilizează masa de tratament.
Compararea cumulării dozei la 6 MV (calculaţie Monte Carlo):

①

②

Figura 1 
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Explicaţia diagramei dozei cumulate

În Figura 1, partea superioară a mesei începe la 0,1 cm, cu un strat din fibră de carbon de 0,2 cm.
Acesta este urmat de un strat din spumă de plastic de 4,5 cm şi apoi de încă un strat din fibră de
carbon de 0,2 cm. Stratul de apă care reprezintă pacientul începe la o adâncime de 5 cm.
• Curba roşie ① indică doza pe adâncime pentru un număr dat de unităţi de monitor în fantoma

de apă, atunci când nu se utilizează partea superioară a mesei.
• Curba albastră ② indică doza pe adâncime a dozei pentru acelaşi număr de unităţi de monitor

în fantoma de apă, când se utilizează Imaging Couch Top de la Brainlab.
• Ambele curbe se calculează cu ajutorul unui algoritm Monte Carlo pentru un fascicul de fotoni

de 6 MV.
Reţineţi faptul că această curbă albastră ② indică o creştere a dozei (doză la piele) atunci când
fasciculul ajunge la fantoma de apă, care reprezintă pacientul. Acest fenomen apare din cauza
unui număr mare de electroni secundari care se generează ca rezultat al densităţii relativ ridicate
a materialului din fibră de carbon. Aceşti electroni lovesc suprafaţa pielii generând dozajul ridicat
prezentat.

Verificare

Pentru că majoritatea aplicaţiilor software de planificare a tratamentului prin radioterapie presupun
faptul că există numai aer între Linac şi suprafaţa pielii, acestea nu pot modela şi nu pot lua în
considerare efectele de acest tip. Prin urmare, aceste efecte trebuie verificate experimental prin
măsurători adecvate, de exemplu, utilizând o fantomă cu plăci PMMA. În timpul planificării
tratamentului, trebuie luate în considerare rezultatele de atenuare şi cumulare a dozei care se
obţin din astfel de experimente.
În iPlan RT Dose, se poate selecta partea superioară a unei mese în timpul procesului de
segmentare a suprafeţei, astfel încât efectele precum atenuarea şi cumularea dozei să poată fi
luate în considerare în timpul planificării tratamentului.

În general, se recomandă evitarea tratării pacienţilor prin intermediul părţii superioare a
mesei dintr-un unghi posterior. Totuşi, dacă tratamentele de acest tip sunt absolut
necesare, reţineţi faptul că distribuţia dozei calculate nu include atenuarea suplimentară
sau doza la piele mărită, aproape de partea superioară a mesei. Acest aspect trebuie luat în
considerare în timpul planificării tratamentului, de exemplu, prin selectarea unei mese de
tratament adecvate în cadrul sistemului dvs. de planificare a tratamentului (numai în cazul
iPlan RT Dose).

Informaţii privind siguranţa

Stabilirea inexactă a suprafeţei de piele din cauza datelor imagistice de slabă calitate sau
incomplete poate genera o calculaţie incorectă a adâncimii echivalente. Prin urmare, în
cadrul software-ului dvs. de planificare, trebuie să verificaţi regiunea de intrare a fiecărui
fascicul sau arc, utilizând modul de vizualizare a adâncimii disponibil.

Configurarea câmpului de tratament
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2.1.1 Pierderi de radiaţii cauzate de spaţiile dintre lamele MLC închise

Context

De obicei, planurile de tratament pentru MLC conţin perechi de lame închise. În mod ideal, prin
spaţiul mic care rămâne între vârfurile lamelor închise nu se livrează nicio doză. Cu toate acestea,
în funcţie de designul vârfului lamelor MLC, tehnic vorbind, nu se poate evita un anumit nivel de
pierderi, decât dacă acest spaţiu dintre lame este acoperit de fălcile Linac sau de un alt dispozitiv
suplimentar de colimaţie.

Ilustraţie

Diagrama prezintă o pereche de lame MLC închise, în cadrul cărora spaţiul dintre lame nu este
acoperit, în opoziţie cu o pereche de lame acoperite de fălcile Linac:

①

②

③④

Figura 2 

Nr. Componentă

① Poziţia fălcilor Linac

② Pereche de lame MLC închise

③ Doză rezultată

④ Doză de pierdere

Pentru a evita administrarea unei doze de pierdere nedorite pacientului, este esenţial ca spaţiul
dintre perechile de lame închise să fie întotdeauna complet acoperit de fălcile Linac.
Pentru anumite combinaţii MLC Linac, este tehnic imposibilă acoperirea spaţiilor dintre lamele
închise. Totuşi, de vreme ce algoritmii de dozaj pot prezice pierderile de radiaţii cauzate de
spaţiile dintre lamele închise, există posibilitatea de a verifica influenţa radiaţiilor suplimentare
asupra tratamentului aplicat pacientului.

Detalii

Există o zonă mică cu un nivel mai mic de protecţie împotriva radiaţiilor dintre vârfurile opuse ale
perechilor de lame închise. Acest lucru se datorează designului tehnic al MLC-ului, mai exact,
formei vârfului lamei şi spaţiului mic ce rămâne liber între lame.
Dacă acest spaţiu dintre lame nu este acoperit, de exemplu de fălcile Linac, prin acesta pot trece
pierderi de radiaţii. Mărimea acestei doze de pierdere variază în funcţie de sistemul de
administrare a dozei şi, în principal, de fiecare plan de tratament individual. În comparaţie cu doza
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de tratament planificată, planurile IMRT cu secvenţe de lame complexe pot genera, în special, o
doză de pierdere semnificativă.
Doza de pierdere aferentă unui plan de tratament poate fi stabilită prin măsurători efectuate pe o
fantomă, utilizând echipamentul adecvat, de pildă, filme sensibile la radiaţii.
Reţineţi faptul că fălcile Linac sunt supuse, de asemenea, incertitudinilor ce ţin de poziţionarea
mecanică. Când stabiliţi poziţiile fălcilor pentru utilizarea MLC, trebuie să luaţi în considerare
aceste limitări ale preciziei poziţionării fălcilor Linac. Pentru detalii, consultaţi ghidul de utilizare şi
specificaţiile dispozitivului dvs. Linac.

Modul de verificare a sistemului

BrainSCAN şi iPlan RT dispun de funcţia de poziţionare automată a spaţiului lamelor închise în
spatele fălcilor Linac în timpul planificării tratamentului. Pentru a verifica dacă sistemul dvs. este
configurat corect, parcurgeţi paşii rezumaţi în continuare:

Paşi

1.
Efectuaţi o măsurătoare adecvată pentru a stabili poziţiile maxime ale fălcilor Linac care
acoperă complet spaţiul dintre lamele MLC dacă acestea sunt închise la distanţa maximă
de axa centrală a fasciculului.

2.

Verificaţi profilul aparatului/profilul fasciculului utilizând Physics Administration/Beam
Profile Editor:
• pentru a vă asigura că limitele mişcării fălcilor Linac sunt mai mici decât sau egale cu

poziţiile maxime ale fălcilor, stabilite la pasul 1.
• pentru a vă asigura că spaţiul dintre lamele închise este poziţionat automat în spatele

fălcilor Linac.
Pentru această verificare sau pentru a regla limitele mişcării fălcilor Linac la valorile adec-
vate, urmaţi instrucţiunile descrise în Ghidul de utilizare a software-ului, Physics Ad-
ministration sau capitolul Beam Profile Editor din Ghidul de utilizare clinică, iPlan RT
Dose.

Configurarea câmpului de tratament
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2.2 Măsurarea câmpurilor de radiaţii mici

Recomandări generale

Înainte de efectuarea tratamentelor stereotactice pentru câmpurile de dimensiuni foarte mici,
trebuie realizate măsurători specifice. Presupunând că operaţia de calculare a mediei dozei
neomogene din cadrul volumului sensibil al detectorului generează un semnal redus pentru
detector, există probabilitatea ca valorile mai mari provenite de la detectorii mai mici să fie mai
apropiate de valoarea reală. Din acest motiv, când efectuaţi dozimetria de câmp mic, trebuie
utilizat cel mai mic detector disponibil (Alfonso et all 2008 şi Sauer et al 2007). Pentru
măsurătorile aferente axei centrale, cum ar fi doza pe adâncime, rapoartele ţesut-fantomă şi
factorii de dispersie/capacitate, dimensiunile detectorului trebuie să fie semnificativ mai mici decât
dimensiunea câmpului.
Acordaţi atenţie specială atunci când selectaţi şi manipulaţi echipamentul de dozimetrie necesar.
Pentru câmpurile de dimensiuni mici, este important în mod special să aliniaţi corect fantoma de
apă şi direcţia de mişcare a detectorului în raport cu axa şi cu centrul fasciculului. Chiar dacă
dimensiunea detectorului este adecvată pentru câmpurile mici care urmează să fie măsurate,
corecţiile precise de sensibilitate (de exemplu, dependenţa de energie a semnalului detectorului)
trebuie aplicate în conformitate cu specificaţiile furnizate de producătorul detectorului.
Pentru mai multe detalii, consultaţi publicaţiile respective, de exemplu, Das, I. J., Ding, G. X. et al
2008 şi IPEM Report Number 103 2010.

Asigurarea acurateţei

Trebuie să respectaţi specificaţiile şi recomandările oferite de producător pentru
echipamentul dvs. de dozimetrie. Detectoarele de doză, în mod special, au un interval clar
specificat de dimensiuni ale câmpului pentru care acestea pot fi utilizate. Utilizarea unui
detector de doză pentru o aplicaţie pentru care acesta nu a fost conceput sau, într-o
orientare greşită, poate duce la calculaţii de doză incorecte.

Când trataţi câmpuri de dimensiuni mici, profilul dozei va indica fie numai o regiune de tip
platou îngustă, fie niciun platou. Dacă volumul sensibil al detectorului este prea mare, doza
măsurată va fi mai mică decât doza reală, generând astfel o supradoză de radiaţii. Utilizarea
volumelor sensibile dimensionate incorect reprezintă un factor major care contribuie la
măsurarea incorectă a dozei.

Măsurarea dozei pentru câmpurile mici de tratament cu radiaţii (câmpuri cu dimensiuni mai
mici de 30 x 30 mm2) trebuie efectuată utilizând echipamentul adecvat pentru aceste
dimensiuni de câmp.
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2.3 Metode de măsurare a datelor aferente
fasciculului

Măsurarea datelor aferente fasciculului

Există două opţiuni de măsurare a datelor aferente fasciculului:

Opţiune Descriere

Metoda şablonului Excel
Brainlab

Şabloanele Excel sunt puse la dispoziţie de Brainlab pentru introduce-
rea datelor măsurate aferente fasciculului. Aceste date trebuie trans-
ferate către software-ul Beam Profile Editor sau Physics Adminis-
tration în modul Machine Profile printr-o procedură de copiere şi lipi-
re.

Metoda datelor grosiere

Datele pot fi introduse direct în software-ul Beam Profile Editor sau
Physics Administration în modul Raw Data.
Modul Raw Data poate fi utilizat pe orice computer; solicitaţi kitul de
instalare pentru modul Raw Data de la reprezentantul dvs. Brainlab.

Beam Profile Editor

Când utilizaţi software-ul Beam Profile Editor:

Metodă Consultaţi

Conuri circulare
Şablon Excel

Pagina 257

Fascicul de tip creion Pagina 45

Monte Carlo Modul Raw Data Pagina 173

Physics Administration

Când utilizaţi software-ul Physics Administration:

Metodă Consultaţi

Conuri circulare
Şablon Excel Pagina 257

Modul Raw Data Pagina 283

Fascicul de tip creion
Şablon Excel Pagina 45

(Opţional) Modul Raw Data pentru anumite siste-
me (şi iPlan RT 4.5.3 sau mai recent) Pagina 279

Monte Carlo Modul Raw Data Pagina 173

iPlan RT 4.5.3 sau mai recent acceptă modul Pencil Beam Raw Data pentru fasciculele non-FFF
ale următoarelor sisteme:
• Brainlab Novalis (clasic)
• Brainlab Novalix TX (inclusiv filtru de aplatizare pentru modul SRS)
• MHI TM2000
• Varian TrueBeam (numai pentru fascicule non-FFF)
• Varian TrueBeam STx (numai pentru fascicule non-FFF)

Utilizarea metodei datelor brute aferente fasciculului de tip creion este în prezent opţională. Alte
sisteme sau datele aferente fasciculului pentru modul FFF necesită utilizarea metodei şablonului
Excel.

Metode de măsurare a datelor aferente fasciculului

28 Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab



2.3.1 Introducerea datelor aferente profilului aparatului utilizând şabloanele Excel
Brainlab

Informaţii generale

Când utilizaţi şabloanele Excel Brainlab, nu există nicio modalitate directă de copiere a datelor în
software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration (modul Machine Profile). Pentru că
staţia de lucru Brainlab nu are suport pentru Microsoft Excel, mutarea datelor aferente fasciculului
(de exemplu, PDD/TMR, factorii de dispersie sau radiali returnaţi de la Fizica Brainlab după
procesare) din şablonul Excel în software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration
(modul Machine Profile mode) necesită câţiva paşi intermediari.
Datele trebuie copiate într-un registru de lucru Excel nou şi apoi salvate ca fişier text delimitat prin
tabulatori. Apoi, aceste date trebuie transferate către staţia de lucru Brainlab (de exemplu, printr-o
unitate mapată sau un stick USB), unde pot fi deschise ca fişiere text şi apoi copiate şi lipite în
profilul aparatului. Această procedură trebuie realizată pentru fiecare tabel care conţine date
aferente fasciculului (de exemplu, PDD/TMR, factorii de dispersie sau radiali returnaţi de la Fizica
Brainlab după procesare).

Flux de lucru

Paşi

1.

Copierea datelor într-un registru de lucru Excel nou:
• Selectaţi întregul tabel

• Lipiţi datele într-un registru de lucru Excel nou

2.

Salvaţi registrul de lucru ca fişier de tip text (delimitat de tabulatori) (*.txt).

3. Transferaţi fişierul text delimitat de tabulatori pe staţia de lucru Brainlab.

4. Deschideţi fişierul text pe staţia de lucru Brainlab utilizând editorul de text Notepad.

5. Selectaţi toate datele din fişierul text şi copiaţi-le.

INFORMAŢII DE BAZĂ
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Paşi

6.

Lipiţi datele în tabelul corespunzător din software-ul Beam Profile Editor/Physics Admi-
nistration:
• Selectaţi „caseta goală” din partea stângă sus a tabelului

• Selectaţi opţiunea Paste (Lipire) din meniul derulant Edit (Editare) (sau utilizaţi combi-
naţia de taste Ctrl + V)

Metode de măsurare a datelor aferente fasciculului
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2.3.2 Introducerea datelor aferente profilului aparatului utilizând datele grosiere

Informaţii generale

Când utilizaţi modul Raw Data, consultaţi Introducerea şi procesarea datelor aferente fasciculului
din Ghidul de utilizare a software-ului, Physics Administration.

INFORMAŢII DE BAZĂ
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Metode de măsurare a datelor aferente fasciculului
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3 FASCICULUL DE TIP
CREION: ALGORITM

3.1 Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip
creion

Context

Algoritmii pentru fasciculul de tip creion reprezintă metode bine stabilite şi acceptate, pentru
calcularea distribuirii dozelor în tratamentele de radioterapie.
În cazul algoritmului de dozare pentru fasciculul de tip creion Brainlab, fasciculele incidente se
împart în mai multe fascicule mici. Pentru fiecare fascicul subţire, se realizează o corecţie
individuală a lungimii traiectoriei radiologice pentru corectarea neomogenităţilor densităţii tisulare,
luând în considerare chiar şi neomogenităţile structurale foarte mici. Pentru convoluţia nucleului
fasciculului cu distribuirea fluenţei fasciculului, se utilizează metoda Transformata Fourier rapidă.
Algoritmul utilizează detectarea rapidă a razei şi calculaţii flexibile de tip grilă, care micşorează
numărul de calcule necesare pentru doză. Mulţumită acestor optimizări, distribuirile 2D şi 3D ale
dozelor pot fi calculate în milisecunde.
Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion Brainlab se bazează pe publicaţiile emise de
Mohan et al (1985, 1986 şi 1987). Acesta se implementează pentru funcţionarea cu fasciculul
conformal, arcul conformal şi pentru tratamentele IMRT (radioterapie conformaţională cu
intensitate modulată). Acest capitol descrie algoritmul de dozare aşa cum acesta este aplicat în
software-ul de planificare Brainlab pentru diferite module de tratament.

Fasciculul monoenergetic de tip creion (MPB)

În rândurile următoare, se utilizează definiţia fasciculului monoenergetic de tip creion pentru o
paralelă între un fascicul monoenergetic cu fotoni cu energie E şi o secţiune transversală
infinitezimală. Un fascicul de tip creion incident la o fantomă de apă omogenă, perpendicular pe
suprafaţă, generează creşterea distribuirii dozei. Presupunând o atenuare liniară a fluenţei
fotonilor în apă, numărul coliziunilor iniţiale într-un volum unitar, care au loc la o adâncime d sub
suprafaţa apei, este dat de

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
unde:

NOF E( ) Numărul de fotoni cu energie E, în medie, deasupra câmpului deschis. Varia-
ţia radială a intensităţii fasciculului este încorporată mai târziu.

μwater E( ) Coeficientul de atenuare liniară a fotonilor în apă.

d Adâncimea punctului de observaţie în apă.

FASCICULUL DE TIP CREION: ALGORITM
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Fasciculul diferenţial de tip creion (DPB)

Fasciculul diferenţial de tip creion (DPB) descrie distribuţia dozei în raport cu coliziunea iniţială a
fasciculului de fotoni, monoenergetic, de tip creion, într-un mediu omogen infinit de mare.
Distribuţia dozei kPB, diff (E, lPQ, θPQ) reprezintă o funcţie a energiei fotonilor E, a distanţei lPQ
dintre punctul coliziunii iniţiale P şi punctul Q de observaţie, şi a unghiului polar θ dintre fasciculul
incident de tip creion şi direcţia de dispersie (consultaţi Figura 3). Calcularea distribuţiilor de doză
DPB se realizează printr-un cod Monte Carlo pentru diferite niveluri de energie a fotonilor, între
100 keV şi 50 MeV.
Aceasta ia în considerare dispersia fotonilor şi a electronilor secundari până la un anumit nivel de
întrerupere a energiei.
Definiţia fasciculului diferenţial de tip creion:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Figura 3 

Nucleul fasciculului de tip creion

Date fiind datele DPB şi numărul de fotoni la o adâncime d, doza unui fascicul monoenergetic de
tip creion la punctul Q este oferită de integrala liniară din cadrul fantomei de apă semi-infinită.
Dată fiind distribuţia energiei dependentă de accelerator NOF(E) a fasciculului de fotoni, se poate
efectua integrarea tuturor energiilor, generând nucleul polienergetic al fasciculului de tip creion.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion
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x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Corecţia funcţiei sursă

Se poate aplica o corecţie opţională a funcţiei sursă, care descrie influenţa dimensiunii finite a
sursei, colimatorului şi a dispersiei filtrului de aplatizare, a curburii capetelor lamelei şi a altor
efecte care măresc penumbra.
Corecţia funcţiei sursă are o distribuţie gaussiană cu lăţime sigma şi cu amplitudine la o anumită
adâncime. Lăţimea sigma şi amplitudinea pot fi specificate pentru două adâncimi în cadrul
aplicaţiei Beam Profile Editor/Physics Administration.
Pentru toate celelalte adâncimi, valorile sigma şi amplitudinea sunt interpolate liniar.
Corecţia funcţiei sursă este încorporată în calcularea dozei prin convoluţia nucleelor fasciculului
de tip creion kPB, poli (x, y, d) cu distribuţia gaussiană gSFC (x, y, d), unde amplitudinea A(d) oferă
fracţia distribuţiei gaussiene în convoluţie cu nucleul. 
Pentru a regla corecţia funcţiei sursă şi corecţia câmpului radiologic, sunt necesare măsurători
suplimentare.

Corecţia câmpului radiologic

Corecţia câmpului radiologic permite corectarea deviaţiilor mici ale câmpului radiologic care
rezultă din setările spaţiului şi designul MLC (capăt rotund al lamei şi conformaţie tip lambă şi
canal) în ceea ce priveşte dimensiunea nominală a câmpului, stabilită de MLC.
• În direcţia lamei, în Beam Profile Editor/Physics Administration puteţi defini o deviaţie

utilizând valoarea Leaf Shift Static din secţiunea Radiologic Field.
• Perpendicular pe direcţia lamei, deviaţia respectivă poate fi definită în Beam Profile Editor/

Physics Administration utilizând valoarea Tongue and Groove Size din secţiunea
Radiologic Field.

Dimensiune de câmp echivalentă

Dimensiunea câmpului pătratic echivalent al MLC este egală cu rădăcina pătrată din aria
câmpului MLC, luând în considerare corecţiile câmpului radiologic (consultaţi secţiunea
anterioară, precum şi p. 67).
Dimensiunea câmpului pătratic echivalent al fălcii colimatorului este calculată utilizând regula
Perimetru arie [Sterling].

Distribuţia ideală a dozei (IDD)

Distribuţia ideală a dozei (IDD) pentru un colimator cu formă arbitrară reprezintă convoluţia
bidimensională a nucleului fasciculului polienergetic de tip creion cu fluenţa de fotoni. Aceasta
descrie distribuţia dozei în fasciculele de fotoni într-o fantomă de apă omogenă şi este dată de

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

Fluenţa de fotoni într-un plan izocentric perpendicular pe fasciculul central la o adâncime d este
dată de

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

unde φ0(x,y) reprezintă matricea de fluenţă în planul izocentric, generată de forma colimatorului
care are o valoare de 1 pentru câmpurile deschise şi 0 pentru câmpurile închise. Valorile
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fracţionale se utilizează dacă un voxel al matricei este acoperit parţial de anumite lame (Figura 4).
RFS(r,d) reprezintă factorul radial care determină fluenţa fotonilor la următoarea distanţă de
fasciculul central, la o adâncime d în cadrul fantomei:

r x2 y2+=

Matricea de fluenţă

Figura 4 
Matricea de fluenţă (de mai sus) prezintă un contur al volumului ţintă din unghiul fasciculului.
Valorile fracţionale se utilizează dacă voxelii matricei sunt acoperiţi parţial de lame.

Doza totală

Pentru calcularea dozei totale a fasciculului format la un punct în ţesut, se aplică următoarea
formulă

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

unde:

MU Unităţi de monitor aplicate de Linac.

NLOut

Capacitatea nominală Linac, care dă raportul dintre doza absolută, măsu-
rată într-o fantomă de apă pentru un câmp deschis (dimensiune câmp de
calibrare) la o adâncime de calibrare dcal, împărţit la cantitatea de unităţi
de monitor (MU) aplicate.

cjaw
Dimensiunea câmpului pătratic echivalent al fălcii colimatorului, calculată
utilizând formula Perimetru arie [Sterling].

cmlc
Dimensiunea câmpului pătratic echivalent al MLC, calculată ca rădăcină
pătrată din aria câmpului MLC, luând în considerare corecţiile câmpului
radiologic.

lrad
Lungimea (adâncimea) traiectoriei radiologice a fasciculului de la suprafa-
ţa ţesutului la punctul de observaţie, corectată pentru neomogenităţile
densităţii ţesutului.

Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion
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SSD Distanţa sursă-suprafaţă a fasciculului central.

SID Distanţa sursă-izocentru.

d Adâncimea punctului de observaţie în ţesut.

dcal
Adâncimea punctului în care au fost măsuraţi factorii NLOut şi de disper-
sie.

St(cmlc,cjaw) Factorul de dispersie total, care descrie factorul de capacitate relativă
pentru un câmp pătratic al MLC şi al fălcii de colimator.

TPR (lrad,cd,coll) Raportul ţesut-fantomă, definit ca doza la un punct din fantomă împărţită
la doza în acelaşi punct la o adâncime fixă de calibrare, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Distribuţia ideală a dozei la adâncimea Irad cu

x SID
SSD d+
--------------------⋅

şi y analogic.

Definirea coordonatelor şi a parametrilor

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Figura 5 
Convoluţia dintre nucleele fasciculului de tip creion şi harta fluenţei de fotoni presupune că
nucleele fasciculului de tip creion sunt deplasate invariant în direcţiile x şi y, ceea ce înseamnă
presupunerea unui mediu omogen. Pentru dozele calculate alături de neomogenităţi, această
presupunere nu se poate aplica, iar calculul poate fi incorect.
Pentru regiunile neomogene traversate de fascicul, se calculează lungimea corectă a traiectoriei,
iar algoritmul calculează valorile corecte dacă distanţa până la eterogenitate este suficient de
mare pentru restabilirea echilibrului.

Factorii radiali (RFS)

Factorii radiali sunt distribuţii relative de doze pe direcţia radială a axei fasciculului central

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

şi doza radială simetrică
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D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=

unde distanţa radială până la fasciculul central este:

r x2 y2+=
Restul parametrilor au fost descrişi mai sus.

Calibrarea unităţii de monitor

Unităţile de monitor (MU) sunt unităţi de măsură utilizate pentru cuantificarea dozei livrate de un
accelerator liniar (Linac). Aceste unităţi se calibrează la doza absorbită în apă, în Gray. Calibrarea
se realizează, de obicei, utilizând o fantomă de apă, în condiţii de referinţă, la o adâncime
standard, dcal, o distanţă sursă-suprafaţă, SSDcal şi o dimensiune de câmp standard (de obicei,
100 x 100 mm²), oferind capacitatea Linac nominală:

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

Factorul de dispersie total (St)

Factorii de dispersie totali (St) descriu capacitatea relativă a dozei unui Linac la punctul de
calibrare în apă, pentru diferite mărimi de falcă şi MLC. St reprezintă dispersia capului aparatului
şi a fantomei. Este important ca factorii de dispersie totali St să fie măsuraţi cu configurarea
calibrării definite mai sus (SSDcal, dcal).
Măsurătoarea factorilor de dispersie totali se realizează pe axa centrală a fasciculului, la
adâncimea dcal din fantomă, pentru diferite combinaţii de mărimi pentru falcă şi MLC de câmp
pătratic. Mărimile recomandate depind de tipul de MLC pentru care se realizează măsurătorile.
Dozele pentru factorii de dispersie trebuie măsurate la aceeaşi adâncime dcal şi la acelaşi SSDcal
unde se măsoară capacitatea nominală a Linac. Normalizarea factorului de dispersie St se
realizează conform dozei măsurate pentru o anumită mărime de câmp de normalizare (în general,
se utilizează o mărime de câmp de falcă şi MLC de 100 x 100 mm²).

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

unde:

cmlc Mărimea deschiderii MLC de câmp pătratic.

cjaw Mărimea deschiderii fălcii de câmp pătratic.

ccal Mărimea câmpului de calibrare.

dcal
Adâncimea din fantoma în care se realizează măsurătorile de calibrare pentru fac-
torii de dispersie şi pentru capacitatea nominală a Linac.

SSDcal Distanţa sursă-suprafaţă pentru calibrare.

Raportul ţesut-fantomă (TPR)

TPR creează o altă abordare pentru caracterizarea adâncimii caracteristice interacţiunilor
radiaţiei. Comparativ cu doza procentuală pe adâncime (PDD), TPR reflectă situaţia mai practică
în care SSD se modifică în timp ce SAD (de obicei, egal cu SDD) rămâne constant. S-a
demonstrat [Khan] că TPR este practic independent de SSD, de vreme ce se poate asuma că
contribuţia dispersiei fracţionale la doza pe adâncime, la un punct de măsurare, reprezintă doar o
funcţie a mărimii câmpului la punctul de măsurare şi a adâncimii punctului de măsurare în ţesut.
Pentru calibrarea algoritmului fasciculului de tip creion, rapoartele TPR se măsoară prin varierea
SSD utilizând o fantomă de apă pentru diferite mărimi de câmp (pătratic, dacă este aplicabil) şi un
SDD fix.

Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion
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Un TPR se poate calcula, de asemenea, dintr-o distribuţie de doză procentuală pe adâncime
(PDD), care se măsoară cu un SSD constant şi cu detectorul deplasat de-a lungul axei
fasciculului central. Transformarea necesară se bazează pe următoarea ecuaţie [Khan].

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

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

utilizând dimensiunea câmpului colimatorului c la SSD, dimensiunea de câmp a colimatorului cd la
adâncimea d

cd c
SSDcal d+( )

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

şi dimensiunea câmpului colimatorului cdcal la adâncimea de calibrare dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

Presupunând că

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

transformarea se reduce la

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

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

SSDcal d+( )2

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

Eroarea produsă prin această presupunere va creşte odată cu mărirea adâncimii şi cu reducerea
dimensiunii câmpului.
NOTĂ: Raportul ţesut-fantomă este echivalent cu raportul ţesut-maxim dacă adâncimea de
calibrare este egală cu adâncimea dozei maxime (dcal = dmax). 

Corecţia lungimii traiectoriei radiologice (RPL)

Implicit, corecţia lungimii traiectoriei este activată pentru algoritmul fasciculului de tip creion.
Algoritmul utilizează funcţia de trasare a razei de-a lungul unei raze care se întinde de la sursă la
punctul de observaţie, pentru calcularea lungimii traiectoriei radiologice. Acesta corectează
neomogenităţile tisulare şi se bazează pe unităţi CT Hounsfield. Astfel, acesta necesită o calibrare
corectă a scanerului CT utilizat pentru obţinerea datelor imagistice ale pacientului. 
NOTĂ: Toate regiunile din afara conturului exterior sunt presupuse a fi reprezentate prin aer, motiv
pentru care nu se calculează nicio adâncime, chiar dacă funcţia de corecţie a eterogenităţii
tisulare este dezactivată.
 

Conversia valorilor CT (HU) în densitate de electroni se presupune a fi liniară, într-un interval de la
-1.000 (densitate electroni = 0,0) până la 47 (densitate electroni = 1,0). Peste această valoare, se
presupune din nou că aceasta este liniară, dar cu o înclinaţie diferită. Cu referinţă la Schneider
1996, se utilizează următoarea relaţie implicită:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +
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Dacă este necesar, această setare implicită poate fi editată după preferinţe, dacă utilizaţi
software-ul de planificare a tratamentului de radioterapie iPlan RT Dose. Pentru calculaţiile RPL,
va fi trasată traiectoria unei raze drepte de la sursă la un punct dat în interiorul pacientului.
Distanţa până la fiecare voxel de pe traiectoria razei este scalată de densitatea de electroni a
acelui voxel. Suma tuturor distanţelor până la voxeli corectate oferă lungimea traiectoriei
radiologice până la punctul pentru care se calculează doza.

Calcularea dozei cu ajutorul grilei flexibile

Pentru calcularea distribuţiilor de doză în cadrul imaginilor bidimensionale (adică vizualizările
secţionale) sau al volumelor tridimensionale (adică DVH, histograma doză-volum), se utilizează
un algoritm bazat pe o grilă flexibilă. Algoritmul poate accelera foarte mult calcularea dozei
utilizând faptul că rezoluţia pixelului sau a voxelului este mai fină decât rezoluţia modificărilor
locale a distribuţiei dozei. Dimensiunea grătarului se adaptează local astfel încât să se atingă o
acurateţe predefinită a distribuţiei dozei.
Algoritmul bazat pe grila flexibilă calculează mai întâi valorile dozei pe o grilă cu valori grosiere,
utilizând algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion. Acolo unde valorile de dozare din
preajma unui punct de pe grila flexibilă pot fi descrise aproximativ prin interpolare, valorile de
dozare intermediare, dintre punctele de pe grila flexibilă, vor fi interpolate. În alte situaţii, se
reduce local dimensiunea de incrementare a punctelor pasului pe grila flexibilă. Valorile de dozare
se calculează direct pe punctele de pe noua grilă utilizând algoritmul de dozare. Această
procedură se repetă recursiv până la atingerea acurateţei necesare.
Ca rezultat, grila flexibilă va fi grosieră în regiunile cu distribuţii fine ale dozei şi fină acolo unde
distribuţiile dozei sunt neomogene (mai exact, aproape de regiunea de penumbră a fasciculului
sau aproape de neomogenităţile tisulare).

Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion

40 Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab



3.1.1 Fasciculul de tip creion pentru arcul dinamic conformal

Calcularea dozei

Arcurile dinamice sunt reprezentate ca un număr de N puncte de control, în mod obişnuit, la
fiecare 10° ale unghiului cadrului de iradiere, între unghiul de pornire şi cel de oprire. Fiecare
punct de control are propriul MLC şi formă de falcă. Calcularea dozei pentru un arc se realizează
discretizând arcul în N - 1 fascicule segmentate de arc. Fiecare fascicul segmentat de arc se află
în mijlocul a două puncte de control, cu o fluenţă calculată de la mişcarea continuă a lamei între
cele două puncte de control, înainte şi după fasciculul segmentat de arc.
Întrucât se presupune că rata dozajului Linac este constantă în timpul arcului, fiecare fascicul
segmentat de arc contribuie cu aceeaşi fracţie de unităţi de monitor. De exemplu, un arc de 300
MU începând de la unghiul 0° al cadrului de iradiere la unghiul 30° al cadrului, are patru puncte de
control, cu o definiţie MLC şi formă de falcă la 0°, 10°, 20° şi 30°. Calcularea dozei este suma
celor trei fascicule segmentate de arc, la 5°, 15° şi 25° cu 100 MU fiecare.
Doza furnizată de un arc către un punct arbitrar este dată de suma dintre N - 1 fascicule
segmentate de arc, unde fiecare fascicul este calculat conform algoritmului pentru fasciculul
conformal:

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 reprezintă numărul de unităţi de monitor pentru întregul arc.
NOTĂ: Discretizarea descrisă, în fascicule segmentate de arc, a fost implementată începând cu
iPlan RT 4.5.1. iPlan RT Dose 4.1.x calculează doza pentru fasciculele fixe la fiecare N puncte
de control al arcului, cu unităţile de monitor distribuite astfel încât primul şi ultimul punct să obţină
jumătate din MU ale punctelor de control interne.
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3.2 Limitările algoritmului pentru fasciculul de tip
creion

Poziţionarea fălcii primare

Utilizarea câmpurilor de tratament unde fălcile primare blochează apertura MLC poate genera o
calculare inexactă a dozei. Situaţia apare din cauza algoritmului de dozare a fasciculului de tip
creion, care nu ia corect în considerare intersectarea MLC cu apertura fălcii. Rezultatul poate fi
selectarea unei curbe incorecte a dozei pe adâncime, în tabelele PDD/TPR din cadrul datelor
aferente fasciculului.

Suprapunerea fălcii primare

① ②

Figura 6 

Nr. Componentă

① Suprapunere de 4 mm a fălcii primare

② Suprapunere de 44 mm a fălcii primare

Asigurarea acurateţei

Pentru majoritatea acceleratoarelor liniare (linac), fălcile primare au o penumbră mai largă şi
toleranţe de poziţionare mai mari. De aceea, se recomandă să poziţionaţi fălcile primare într-o
anumită marjă (de exemplu, marjele implicite furnizate de Brainlab) în spatele lamelor MLC din
extremitatea exterioară.

Informaţii privind siguranţa

Nu se recomandă tratamentele care utilizează fălci primare pentru colimaţie în timp ce
lamele MLC sunt retractate. Pentru a realiza tratamente cu câmpuri rectangulare, utilizaţi
lamele MLC în locul fălcilor primare sau utilizaţi lamele MLC alături de fălcile primare,
pentru a colima câmpul de radiaţii.

Limitările algoritmului pentru fasciculul de tip creion
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3.2.1 Extrapolarea în afara intervalului de valori măsurate

Context

Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion utilizează valori măsurate tabulate pentru
calcularea dozei. Deşi nu se recomandă utilizarea acestor algoritmi în afara intervalului de valori
măsurate, algoritmul utilizează extrapolările descrise în tabelul următor. Trebuie să reţineţi că
valorile extrapolate nu reprezintă realitatea cu aceeaşi acurateţe cu care o face algoritmul de
dozare în mod obişnuit.

Dacă algoritmul de dozare se utilizează cu parametri în afara intervalului de valori măsurate
şi tabulate, acurateţea dozei calculate nu poate fi garantată. Trebuie să vă asiguraţi că toţi
parametrii necesari, în special dimensiunea câmpului, adâncimea şi distanţa în afara axei
pentru tratamentul pacientului sunt incluşi în datele fasciculului măsurat.

Valori măsurate

Doza pe adâncime

Adâncime < Adâncime minimă Extrapolarea constantă a PDD/TPR (adâncime min.)

Adâncime > Adâncime maximă

Punctele de extrapolare exponenţiale pentru stabilirea func-
ţiei exponenţiale: 
adâncimea maximă, adâncimea intermediară (adâncimea
aproximativă mediană între adâncimea dozei maxime şi
adâncimea maximă)

Dimensiune câmp < Dimensiune
minimă câmp Extrapolarea constantă a PDD/TPR (dimensiune min. câmp)

Dimensiune câmp > Dimensiune
maximă câmp Extrapolarea constantă a PDD/TPR (dimensiune max. câmp)

Dispersie

Dimensiune MLC < Dimensiune
minimă MLC Extrapolarea constantă a dispersiei (dimensiune min. MLC)

Dimensiune MLC > Dimensiune
maximă MLC Extrapolarea constantă a dispersiei (dimensiune max. MLC)

Dimensiune falcă < Dimensiune
minimă falcă Extrapolarea constantă a dispersiei (dimensiune min. falcă)

Dimensiune falcă > Dimensiune
maximă falcă Extrapolarea constantă a dispersiei (dimensiune max. falcă)

RFS

Adâncime < Adâncime minimă Extrapolarea constantă a RFS (adâncime min.)

Adâncime > Adâncime maximă Extrapolarea constantă a RFS (adâncime max.)

Rază < Rază minimă Extrapolarea constantă a RFS (rază min.)

Rază > Rază maximă Extrapolarea constantă a RFS (rază max.)
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3.2.2 Alte limitări

Limitări ale fasciculului de tip creion

Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion nu face distincţia între penumbra MLC şi
penumbra fălcilor. Prin urmare, micşorarea dozei în direcţia y poate fi uşor inexactă pentru MLC-
urile Elekta cu comportament „guard leaf” (MLCi, MLCi2 şi Agility).

Când utilizaţi algoritmul pentru fasciculul de tip creion la calcularea dozei în preajma
zonelor neomogene cum ar fi ţesutul pulmonar sau osos, sau aproape de marginea
ţesutului (ambele într-o limită de câţiva centimetri), doza calculată poate devia cu mai mult
de 10% de la doza reală furnizată.

În funcţie de tipul MLC, algoritmul pentru fasciculul de tip creion utilizează nuclee de o
anumită rezoluţie, care definesc rezoluţia generală a calculării dozei perpendicular pe axa
fasciculului. În cazul structurilor mici combinate cu o dimensiune grătar nuclee
insuficientă, calcularea dozei pentru fasciculul de tip creion poate fi prea grosieră pentru
identificarea fiecărui detaliu al distribuţiei dozei furnizate.

Lăţimea de câmp pentru câmpul MLC maxim deschis este limitată de designul Linac (de
ex., colimatorul primar, filtrul de aplatizare). Factorii radiali ai algoritmului pentru fasciculul
de tip creion nu pot modela cu acurateţe acest aspect. Astfel, acurateţea dozei calculate
pentru distanţe mai mari de la axa centrală poate fi limitată.

Limitările calculelor generale pentru doză în cazul câmpurilor mici de tratament sunt
rezumate în Pagina 322. Ignorarea acestor limitări poate duce la deviaţii mai mari de 10%
ale dozei calculate faţă de doza reală furnizată.

Limitările algoritmului pentru fasciculul de tip creion
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4 FASCICULUL DE TIP
CREION: MĂSURAREA
DATELOR GENERALE
AFERENTE FASCICULULUI

4.1 Introducere

Scopul acestui capitol

Acest capitol descrie tehnicile de măsurare care se recomandă pentru achiziţia datelor aferente
fasciculului, necesare pentru calcularea dozei utilizând algoritmul pentru fasciculul de tip creion
Brainlab, prin metoda şablonului Excel.
Pe lângă oferirea instrucţiunilor generale, acest capitol mai include informaţii specifice cum ar fi
dimensiunile de câmp ale MLC şi fălcii ce trebuie utilizate pentru măsurători.

Punerea în funcţiune a acceleratorului liniar

Înainte de a începe procedura de punere în funcţiune a acceleratorului dvs. liniar, trebuie să vă
familiarizaţi cu recomandările naţionale sau internaţionale cu privire la punerea în funcţiune a
acceleratorului liniar, de exemplu AAPM TG-106 Report:
Acest raport oferă îndrumări şi recomandări cu privire la selectarea corectă a fantomelor şi
detectoarelor, configurarea unei fantome pentru achiziţia datelor scanate şi nescanate,
procedurile de achiziţie a parametrilor specifici fasciculului de fotoni şi electroni şi metodele de
reducere a numărului de erori de măsurare (< 1%), procesarea datelor aferente fasciculului şi
convoluţia dimensiunii detectorului pentru profiluri exacte. TG-106 oferă, de asemenea, o
dezbatere scurtă cu privire la tendinţa emergentă din cadrul tehnicilor de simulare Monte Carlo în
cazul punerii în funcţiune a fasciculului de fotoni şi electroni. Procedurile descrise în cadrul acestui
raport trebuie să asiste fizicienii medicali calificaţi fie la măsurarea seturilor complete de date
aferente fasciculului, fie la verificarea subseturilor de date înainte de utilizarea iniţială sau la
măsurătorile periodice de asigurare a calităţii (Das et al 2008).

Definiţii şi abrevieri

Termen Explicaţie

MLC Multileaf Collimator (Colimator multilamelar)

NLOut Nominal Linac Output (Capacitate nominală Linac)

PDD Percentage Depth Dose (Doză procentuală pe adâncime)

RFS Radial Factors (Factorii radiali)

SFC Source Function Correction (Corecţia funcţiei sursă)
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Termen Explicaţie

SID Source-Isocenter Distance (Distanţa sursă-izocentru) (1.000
mm)

SSD Source-surface Distance (Distanţa sursă-suprafaţă)

TPR

Tissue Phantom Ratio (Raportul ţesut-fantomă)
NOTĂ: În funcţie de adâncimea de calibrare dcal, datele privitoa-
re la doza pe adâncime pot fi, de fapt, TMR (Raportul ţesut-ma-
xim; dcal = dmax). 

Acurateţea măsurătorilor

Măsurătorile specificate în cadrul acestui ghid de utilizare sunt suficiente pentru a atinge
acurateţea specificată pentru algoritmii de dozaj Brainlab. Dacă doriţi să îmbunătăţiţi acurateţea
calculării dozei, realizaţi măsurătorile cu atenţie maximă, repetaţi-le, selectaţi cele mai bune
rezultate (de exemplu, cel mai mic zgomot) şi faceţi media acestora. Un increment mai fin decât
cel recomandat pentru dimensiunea câmpului, adâncime sau direcţia radială, deşi nu este interzis,
nu va îmbunătăţi semnificativ acurateţea de dozare.

Acurateţea tuturor algoritmilor de dozaj Brainlab depinde direct de acurateţea intervalului
de măsurători ale datelor aferente fasciculului. Trebuie să vă asiguraţi că măsurarea
datelor aferente fasciculului acoperă intervalul de dimensiuni şi adâncimi de câmp care va
fi utilizat la planificarea ulterioară a tratamentului. Este în special cazul măsurătorilor
realizate pentru factorii de dispersie, profilurile radiale şi doza pe adâncime.

Pentru rezultate exacte, trebuie să configuraţi cu atenţie maximă Linac şi rezervorul
motorizat de apă. Axa fasciculului central trebuie să fie amplasată cu exactitate pe
verticală, mai exact, în poziţie ortogonală faţă de suprafaţa apei. Direcţia de mişcare a
detectorului trebuie să fie aliniată exact cu suprafaţa apei şi cu axa fasciculului central, în
fiecare caz.

Corecţia datelor

Se permite un nivel limitat de corecţie a datelor, cu scopul eliminării micilor erori care apar în
timpul achiziţiei datelor pentru măsurare. Cu toate acestea, astfel de corecţii trebuie să fie
abordate cu atenţie. Este întotdeauna mai bine să evitaţi corecţiile măsurând datele care nu
necesită modificări.

Verificarea profilului fasciculului

Fizicianul spitalului este răspunzător pentru realizarea unei verificări adecvate a fiecărui profil de
fascicul nou creat sau modificat (profilul aparatului). Aici este inclusă şi testarea neîntreruptă
pentru fiecare modalitate şi condiţie de tratament care urmează să fie utilizate clinic. Se
recomandă să consultaţi întotdeauna recomandările naţionale şi internaţionale referitoare la
asigurarea calităţii (de exemplu, IAEA TRS-430).

Responsabilitatea

Când datele măsurate se transmit către Brainlab, Brainlab nu are posibilitatea de verificare
a corectitudinii:
• datelor recepţionate de la un utilizator
• datelor returnate către un utilizator.

Orice feedback sau recomandări furnizate de Brainlab pe baza datelor recepţionate depind
de corectitudinea datelor respective. Dacă datele recepţionate au fost procesate de
Brainlab şi returnate către utilizator, nu se confirmă faptul că datele returnate sunt corecte.
Utilizatorul este unicul responsabil pentru verificarea corectitudinii datelor returnate de
Brainlab şi, de asemenea, este unicul responsabil pentru verificarea corectitudinii
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feedback-ului sau a recomandărilor oferite de Brainlab. Înainte de efectuarea tratamentului
pentru pacient, utilizatorul trebuie să valideze siguranţa şi eficienţa datelor returnate de
Brainlab. Faptul că Brainlab procesează anumite date nu influenţează răspunderea
generală a utilizatorului pentru corectitudinea profilului final al fasciculului.
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4.1.1 Echipamente recomandate

Context

Pentru realizarea măsurătorilor recomandate sunt necesare următoarele echipamente. Anumite
articole sunt opţionale şi utilizarea acestora variază în funcţie de tipul de algoritm de dozare,
Linac, colimator şi de modalitatea de tratament.

Echipament

Componentă Explicaţie

Rezervor motori-
zat de apă

Rezervorul trebuie să se extindă la cel puţin 50 mm dincolo de cele patru latu-
ri ale dimensiunii câmpului măsurat, la adâncimea măsurătorii. De asemenea,
acesta trebuie să se extindă la cel puţin 50 mm dincolo de adâncimea ma-
ximă de măsurare. Pentru o dimensiune standard a câmpului de
400 x 400 mm², sunt necesare o adâncime de până la 350 mm, o fantomă cu
o zonă de bază mai mare de 500 x 500 mm² şi o adâncime a apei de cel puţin
400 mm.

Cameră cali-
brată

Este necesară o cameră cilindrică de ionizare, calibrată, cu un volum al ca-
vităţii de cel puţin 0,125 cm³, dar nu mai mare de 0,6 cm³. Punctul real de
măsurare va fi stabilit pe baza standardelor de dozimetrie internaţionale în vi-
goare (de exemplu, IAEA TRS-398) şi conform recomandării corespunzătoare
a furnizorului detectorului.

Cameră de ioni-
zare

O cameră cilindrică de ionizare, cu un volum al cavităţii de 0,125 cm³ sau mai
mic. Punctul real de măsurare va fi stabilit pe baza standardelor de dozimetrie
internaţionale în vigoare (de exemplu, IAEA TRS-398) şi conform reco-
mandării corespunzătoare a furnizorului detectorului.

Detector de
înaltă rezoluţie

Pentru măsurătorile profilului de înaltă rezoluţie şi pentru dozimetria câmpuri-
lor de dimensiuni mici, este necesar un detector foarte mic. Brainlab reco-
mandă utilizarea unei diode stereotactice neprotejate.

Fantomă de
plastic

Aceasta trebuie să fie compusă dintr-un număr de plăci de plastic, cu o densi-
tate de electroni echivalentă cu densitatea de electroni a apei. Fantomele de
plastic nu se vor utiliza pentru dozimetria de referinţă.

Film radiografic Acesta include Kodak XV-2 sau Kodak EDR-2, precum şi echipamentul de
procesare a filmului.

Scanerul de film
calibrat

Pentru dozimetria cu film şi asigurarea calităţii, este necesar un scaner de film
calibrat (de exemplu, DosimetryPRO de la VIDAR).

Reţineţi că sensibilitatea detectorului poate varia în funcţie de orientarea acestuia.
Respectaţi specificaţiile şi recomandările oferite de producător pentru echipamentul dvs.
de dozimetrie.

Alternative

Dacă echipamentul aferent filmului nu este disponibil, măsurătorile unui profil de înaltă rezoluţie
pot fi realizate utilizând detectorul de înaltă rezoluţie.

Din cauza gradientului ridicat al fasciculelor fără filtru de aplatizare (ne-plate), pentru
măsurătorile dozelor nu se recomandă utilizarea camerelor de ionizare cu un volum al
cavităţii mai mare de 0,125 cm3 (de exemplu, camerele Farmer cu un volum de 0,6 cm3).

Introducere
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4.1.2 Cerinţe generale de măsurare

Context

În cele ce urmează, sunt descrise cerinţele generale de măsurare pentru toate energiile MLC şi
Linac. Informaţiile specifice pentru anumite MLC-uri sunt disponibile la secţiunea Pagina 71.

Cerinţe minime de măsurare

• Capacitatea nominală Linac (NLOut) pentru un câmp de 100 x 100 mm² sau pentru
dimensiunea de câmp maximă posibilă.

• Pierderi pentru fălcile deschise şi închise.
• Profilurile dozei pe adâncime (TPR/PDD) pentru câmpuri cu diferite dimensiuni.
• Factorii de dispersie (factorii capacităţii) pentru diferite combinaţii de dimensiuni de fălci şi

MLC.
• Profilurile radiale în direcţie diagonală pentru câmpurile deschise, la diferite adâncimi.
• Măsurătorile profilului transversal pentru un câmp de configurare, pentru ajustarea corecţiei

funcţiei sursei şi a corecţiei câmpului radiologic. Acestea trebuie procesate la sediul Brainlab.
NOTĂ: În funcţie de tipul de MLC, poate fi necesară conversia la factori radiali, la sediul Brainlab.
 

Măsurători suplimentare

Pentru instalările cu funcţionalitate IMRT (radioterapie conformaţională cu intensitate modulată)
dinamică, sunt necesare măsurători suplimentare de comutare dinamică a lamelor.

Introducerea datelor

Fizicianul spitalului are răspunderea de a introduce următoarele date în Beam Profile Editor/
Physics Administration (modul Machine Profile):
• Capacitatea nominală Linac în Gy/100 MU (consultaţi Pagina 50)
• Distanţa sursă-suprafaţă (SSD), adâncimea de normalizare şi dimensiunea câmpului de

normalizare
• Valorile de pierdere în procente
• Parametrii pentru corecţia funcţiei sursei şi corecţia câmpului radiologic (aşa cum este oferită

de Brainlab după procesarea datelor clientului)
• Tabelul cu profilul dozei pe adâncime
• Tabelul cu factorii de dispersie
• Tabelul cu factorii radiali (aşa cum este furnizat de Brainlab după procesarea datelor clientului)

Pentru mai multe informaţii cu privire la utilizarea Beam Profile Editor/Physics Administration,
consultaţi ghidul de utilizare a software-ului de planificare Brainlab corespunzător.
Toate datele trebuie, de asemenea, introduse în şablonul Excel corespunzător, disponibil de la
Brainlab. Şablonul completat trebuie expediat la radio.physics@brainlab.com.
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4.2 Calibrarea absolută Linac

Măsurarea capacităţii nominale Linac

Algoritmii de dozare necesită introducerea relaţiei dintre unităţile de monitor şi doza absorbită în
apă, în condiţii de referinţă pentru o anumită calitate a fasciculului Q (consultaţi Pagina 325).
Această relaţie este definită drept capacitatea nominală Linac:

Nlout D ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄=

şi este dată în Gy/100 MU cu:
• dimensiunea câmpului de calibrare ccal
• adâncimea de calibrare dcal
• distanţa sursă-suprafaţă utilizată pentru calibrare SSDcal

Utilizând nomenclatura IAEA TRS-398 (V.12), definiţia capacităţii nominale Linac este:

Nlout Dw Q, MU⁄=

cu condiţiile de referinţă definite în tabelul 6.II din IAEA TRS-398 (V.12). Doza absorbită în apă
Dw,Q este calculată de la înregistrarea MQ a dozimetrului, conform ecuaţiei 6.1 din IAEA TRS-398
(V.12).

Fantoma de apă şi configurarea camerei

Figura 7 
• Pentru a măsura capacitatea nominală Linac, trebuie să utilizaţi camera calibrată relevantă

(consultaţi p. 48).
• Suprafaţa apei este reglată la adâncimea izocentrului (SSD = SID), cu punctul de referinţă al

volumului camerei active setat la izocentru (poziţie de configurare, adâncime = 0 mm).
• Pentru scopuri de măsurare, camera se deplasează pe verticală în jos, la o adâncime de 100

mm.

Calibrarea absolută Linac
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Flux de lucru

Brainlab recomandă respectarea unui cod recunoscut de practici (de exemplu, IAEA TRS-398 sau
AAPM TG-51). Alternativ, se poate utiliza şi procedura descrisă mai jos.

Paşi

1. Configuraţi rezervorul motorizat de apă cu izocentrul la nivelul suprafeţei apei
(SSD = SID = 1.000 mm).

2. Reglaţi centrul volumului camerei active astfel încât acesta să coincidă cu izocentrul (ni-
velul suprafeţei apei) şi marcaţi acest nivel ca adâncime zero (consultaţi Figura 7).

3. Deplasaţi camera la adâncimea de calibrare dcal = 100 mm.

4.
Setaţi dimensiunea câmpului MLC pătratic şi apertura fălcilor la 100 x 100 mm².
NOTĂ: Dacă dispozitivul dvs. MLC nu permite un câmp de 100 x 100 mm², consultaţi in-
strucţiunile specifice dispozitivului dvs. MLC (consultaţi Pagina 71).
 

5.

• Administraţi 100 MU şi preluaţi înregistrarea dozimetrului, în Gy (aplicaţi toate conver-
siile şi corecţiile necesare; de exemplu, tipul camerei, calitatea fasciculului, temperatu-
ra, presiunea etc.).

• Rezultatul trebuie să fie în Gy/100 MU.

6. Vă recomandăm să repetaţi măsurătoarea de trei ori şi utilizând valoarea medie pentru a
mări nivelul de acurateţe.

NOTĂ: Se pot utiliza valori SSD şi de adâncime pentru normalizare, diferite de cele specificate
mai sus. Totuşi:
 

• Toate măsurătorile pentru NLOut, pierderi, PDD, factorii radiali (abordarea PDD) şi factorii de
dispersie trebuie efectuate cu aceeaşi valoare SSD.

• Toate măsurătorile pentru NLOut, pierderi şi factorii de dispersie trebuie efectuate la aceeaşi
adâncime.

Condiţii de referinţă specifice aparatului

În funcţie de aparatura dvs., există posibilitatea ca aceste condiţii de referinţă să nu poată fi
îndeplinite. În cazul în care combinaţia dvs. MLC/falcă nu poate delimita un câmp de referinţă fref
de 100 x 100 mm2, utilizaţi dimensiunea de câmp cea mai apropiată de această condiţie de
referinţă drept câmp de referinţă specific aparatului, fmsr (de exemplu, m3 pe un linac Varian: 
în mod obişnuit, fălcile sunt restricţionate la un câmp de 98 x 98 mm2, care defineşte apoi
valoarea fmsr).
Doza absorbită în apă pentru acest câmp de referinţă specific aparatului se poate calcula urmând
sistemul formal din Alfonso et al 2008, ecuaţia 1. În cazul în care câmpul de referinţă fmsr specific
aparatului este foarte aproape de câmpul de referinţă fref, atunci factorul de corecţie

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

definit în ecuaţia 2 poate fi presupus a fi unitatea, iar ecuaţia 1 din Alfonso et al 2008 poate fi
aproximată de ecuaţia 6.1 din IAEA TRS-398 (V.12).
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Introducerea rezultatelor de măsurare

Software-ul Înregistrări necesare în Beam Profile Editor/Physics Administration

BrainSCAN cu Beam
Profile Editor până
la versiunea 5.x

În secţiunea Pencil Beam de pe pagina General Settings, introduceţi:
• Capacitatea Linac nominală măsurată, în câmpul Nominal LINAC

Output
• Adâncimea de normalizare (în milimetri) în câmpul Normalization

Depth
• Distanţa sursă-suprafaţă (în centimetri) în câmpul Source Surface

Distance

iPlan RT Dose cu
Beam Profile Editor
6.0 sau o versiune ul-
terioară

În secţiunea Pencil Beam de pe pagina Pencil Beam Settings, introdu-
ceţi:
• Capacitatea Linac nominală măsurată, în câmpul Nominal LINAC

Output
• Adâncimea de normalizare (în milimetri) în câmpul Normalization

Depth
• Distanţa sursă-suprafaţă (de asemenea, în millimetri) în câmpul 

Source Surface Distance

iPlan RT Dose 4.5
(sau o versiune ulte-
rioară) cu Physics
Administration

În fila Pencil Beam din fereastra de dialog Properties, introduceţi
următoarele date:
• În secţiunea Pencil Beam Setup, introduceţi distanţa sursă-suprafaţă

(SSD, în milimetri) în câmpul Source Surface Distance.
NOTĂ: Important: Această valoare trebuie să fie identică cu valoarea
SSD a datelor de dispersie!
 

• În meniul Pencil Beam Setup, introduceţi adâncimea de normalizare
(în milimetri) în câmpul Measurement Depth. Important: Această va-
loare trebuie să fie identică cu adâncimea măsurătorii datelor de dis-
persie!

• În secţiunea Nominal Linac Output, introduceţi capacitatea Linac no-
minală măsurată şi dimensiunea corespunzătoare a câmpului (100 x
100 mm²).

Asigurarea acurateţei

Pentru a obţine o măsurare exactă a dozei absorbite în apă, trebuie să aplicaţi înregistrării
dozimetrului o serie de corecţii, de exemplu, calitatea fasciculului (energia Linac),
presiunea, temperatura şi polaritatea. Trebuie să consultaţi documentaţia furnizată odată
cu echipamentul dvs. dozimetric, precum şi standardele aplicabile în ţara dvs.

Calibrarea absolută Linac
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4.3 Pierderile contextuale

Măsurarea fălcii deschise şi închise

Valorile pierderilor contextuale definesc procentul mediu al pierderilor de radiaţii prin lame şi prin
combinaţia de lame şi fălci.

Configurare

• Configurarea pentru măsurarea pierderilor contextuale este identică cu cea pentru măsurarea
capacităţii nominale Linac.

• Pentru măsurarea capacităţii nominale Linac şi a pierderilor contextuale, se va utiliza aceeaşi
cameră calibrată. În acest caz, puteţi utiliza capacitatea nominală Linac ca valoare de referinţă
pentru stabilirea valorii pierderilor.

• În caz contrar, pentru a obţine această valoare de referinţă, trebuie să repetaţi măsurarea
capacităţii nominale Linac, cu noua cameră de calibrare.

Flux de lucru

Pas

1. Lăsaţi fălcile primare deschise la 100 x 100 mm².

2.

• Închideţi lamele MLC asimetric.
• Spaţiul dintre lame trebuie să fie de cel puţin 50 mm faţă de izocentru.
• Spaţiul dintre perechile de lame închise trebuie să fie la distanţa maximă faţă de izo-

centru dacă Linac nu este compatibil cu utilizarea fălcilor.

3. Administraţi o doză de 100 MU şi preluaţi înregistrarea dozimetrului.

4. Închideţi asimetric fălcile primare.

5. Repetaţi pasul 3.

NOTĂ: Dacă Linac nu este compatibil cu setările de închidere asimetrică a fălcilor, camera poate
fi deplasată orizontal pe direcţiile x şi y cu cel puţin 20 mm. În acest caz, valoarea de referinţă
trebuie măsurată la noua locaţie utilizând o apertură MLC şi a câmpului pătratic al fălcilor
colimatorului de 100 x 100 mm². Dacă Linac nu este compatibil cu utilizarea fălcilor, pierderile
aferente fălcii trebuie setate la zero.
 

Introducerea rezultatelor de măsurare

Software-ul Înregistrări necesare în Beam Profile Editor/Physics Administration

BrainSCAN cu Beam
Profile Editor până
la versiunea 5.x

În secţiunea Multileaf Background Leakage de pe pagina Pencil
Beam Related Properties, introduceţi:
• Fracţiile de doză măsurată (raportat la capacitatea nominală Linac) în

câmpurile Leakage for Open Jaws şi Leakage for Closed Jaws

iPlan RT Dose cu
Beam Profile Editor
6.0 sau o versiune ul-
terioară

În secţiunea Multileaf Background Leakage de pe pagina Pencil
Beam Settings, introduceţi:
• Fracţiile de doză măsurată (raportat la capacitatea nominală Linac) în

câmpurile Leakage for Open Jaws şi Leakage for Closed Jaws

iPlan RT Dose 4.5
(sau o versiune ulte-
rioară) cu Physics
Administration

În fila Pencil Beam din fereastra de dialog Properties, în secţiunea Mul-
tileaf Background Leakage, introduceţi următoarele date:
• Fracţiile de doză măsurată (raportat la capacitatea nominală Linac) în

câmpurile Leakage for Open Jaws şi Leakage for Closed Jaws
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4.4 Profilul dozei pe adâncime

Măsurarea PDD şi TPR

Pentru a stabili profilul dozei pe adâncime, utilizaţi una dintre cele două opţiuni de mai jos:

Opţiune Explicaţie

PDD (doza procen-
tuală pe adâncime)

Utilizaţi această opţiune dacă fantoma de apă şi SSD sunt fixate. Valori-
le PDD se măsoară prin reglarea pe verticală a camerei, de-a lungul
axei fasciculului.

TPR (raportul ţesut-
fantomă)

Utilizaţi această opţiune în cazul în care camera este fixată la izocentru.
Valorile TPR se măsoară prin varierea nivelului de apă (suprafaţa apei).

În Beam Profile Editor/Physics Administration, trebuie să specificaţi în secţiunea Values are ...
dacă datele dvs. se bazează pe TPR sau PDD. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ghidul de
utilizare a software-ului de planificare Brainlab aferent.

Configurare

① ②

Figura 8 

Nr. Componentă

① Măsurarea PDD

② Măsurarea TPR

• PDD-urile pentru câmpuri mari se vor măsura utilizând o cameră de ionizare de volum mediu
sau mare (0,1 cm3 – 0,6 cm3) pentru a evita efectul variaţiilor de energie de răspuns (consultaţi
secţiunea III.D.5 şi fig. 1 din AAPM TG-106 Report (Daset al 2008).

• Pentru câmpuri mai mici, cu dimensiuni sub sau egale cu 30 mm, care nu sunt incluse în
intervalul de dimensiuni de câmp pentru camera de ionizare, utilizaţi detectorul de înaltă
rezoluţie aferent (consultaţi p. 48). În această situaţie, efectuaţi cel puţin o măsurătoare cu
ambele dispozitive de măsurare, pentru a putea compara rezultatele de măsurare obţinute
utilizând camera de ionizare cu cele aferente detectorului de înaltă rezoluţie.

NOTĂ: Când schimbaţi camera, nu uitaţi să recalibraţi coordonatele x/y/z ale fantomei de apă.
 

Profilul dozei pe adâncime

54 Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab



Fluxul de lucru PDD

Paşi

1.

Configuraţi fantoma de apă la fel ca pentru măsurarea capacităţii nominale Linac (consul-
taţi p. 50):
• SSD = SID = 1.000 mm
• Izocentrul este la nivelul suprafeţei apei (adâncime = 0 mm)
• Punctul efectiv de măsurare este la izocentru

2.

• Deplasaţi fălcile şi lamele MLC pentru a forma câmpuri pătratice diferite pentru fiecare
măsurătoare.

• Dimensiunile necesare de câmp MLC şi al fălcilor colimatorului sunt specificate în sec-
ţiunea Pagina 71.

3.

• Utilizaţi software-ul pentru fantoma de apă pentru a măsura adâncimile de la 0 la adân-
cimea dorită.

• Utilizaţi o dimensiune de incrementare de 1 mm pentru o adâncime de 0 – 50 mm. Pen-
tru adâncimi mai mari, puteţi utiliza o dimensiune de incrementare de 1 mm sau de 5
mm.

Fluxul de lucru TPR

Având în vedere că Brainlab nu sugerează un flux de lucru specific pentru măsurarea TPR, aveţi
libertatea de a utiliza un flux de lucru adecvat nevoilor dvs. clinice.

Introducerea rezultatelor de măsurare

În toate situaţiile, matricea completă a valorilor aferente dozei pe adâncime trebuie introdusă în
Beam Profile Editor/Physics Administration. De asemenea, în secţiunea Values are ... trebuie
să specificaţi dacă datele dvs. se bazează pe TPR sau PDD.

Asigurarea acurateţei

Pentru a preveni erorile apărute din cauza curbării suprafeţei apei (efecte capilare), deplasaţi
camera de jos în sus.
Aveţi grijă să efectuaţi măsurarea până la o adâncime echivalentă sau mai mare cu adâncimea
maximă necesară în interiorul corpului pacientului:
• Pentru tratamentele craniene, o adâncime de 250 mm poate fi suficientă.
• Pentru cazurile extracraniene, trebuie să acoperiţi o adâncime de până la 400 mm sau mai

mult.
În funcţie de toleranţa Linac, măsurarea TPR până la o adâncime de 300 mm sau 350 mm poate
să fie imposibilă. Dacă sunt necesare astfel de adâncimi, trebuie să efectuaţi măsurarea PDD.
NOTĂ: Toate profilurile de adâncime trebuie utilizate la aceleaşi valori ale axei de adâncime. Dacă
este necesar, utilizaţi un software adecvat pentru a efectua interpolarea. Valorile TPR/PDD pot fi
normalizate arbitrar deoarece acestea sunt controlate prin algoritmul de dozaj.
 

NOTĂ: Asiguraţi-vă că spaţiile lamelor închise sunt poziţionate în spatele fălcilor primare sau întro
poziţie departe de câmpul MLC pătratic deschis.
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4.5 Factorii de dispersie (Factorii de capacitate)

Măsurarea factorului de dispersie

Factorii de dispersie oferă informaţii referitoare la capacitatea nominală Linac. Aceştia pot fi
introduşi în software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration, normalizaţi arbitrar, fiind
controlaţi de algoritmul de dozaj.

Metoda de înlănţuire (Daisy-Chain)

Brainlab recomandă următoarea metodă de înlănţuire utilizând o dimensiune de câmp
intermediară (de exemplu, 30 x 30 mm²) pentru tranziţia dintre detectorul de înaltă rezoluţie,
pentru câmpurile mici şi camera de ionizare.

Flux de lucru

Paşi

1. Configuraţi rezervorul motorizat de apă cu izocentrul la nivelul suprafeţei apei
(SSD = SID = 1.000 mm).

2. Reglaţi centrul volumului camerei active astfel încât acesta să coincidă cu izocentrul (ni-
velul suprafeţei apei) şi marcaţi acest nivel ca adâncime zero (consultaţi Figura 7).

3. Deplasaţi camera la adâncimea de calibrare dcal = 100 mm.

4. Măsuraţi factorii de dispersie pentru o matrice de combinaţii de câmpuri MLC pătratice şi
de câmpuri pătratice ale fălcilor colimatorului (consultaţi Pagina 132).

Dimensiunile necesare de câmp MLC şi al fălcilor colimatorului sunt specificate în secţiunea
Pagina 71.

Utilizarea matricei mostră

• Câmpurile gri din tabelele aferente matricei mostră disponibile începând de la p. 71 trebuie
măsurate în toate situaţiile.

• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea
cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• De aceea, nu este necesar să măsuraţi aceste câmpuri MLC mai mari. În schimb, este suficient
să introduceţi ultima valoare măsurată obligatorie, de exemplu, în cazul unei setări de falcă de
60 x 60 mm², puteţi utiliza valoarea măsurată pentru câmpul MLC de 60 x 60 mm² (0,8710 la p.
132).

Introducerea rezultatelor de măsurare

În toate situaţiile, matricea completă a factorilor de dispersie trebuie introdusă în software-ul
Beam Profile Editor/Physics Administration. Trebuie să eliminaţi toate valorile de zero.

Asigurarea acurateţei

• Pentru asigurarea acurateţei, consultaţi Pagina 27.
• Măsuraţi câmpurile conform indicaţiilor.
• Asiguraţi-vă că spaţiile lamelor închise sunt poziţionate în spatele fălcilor primare sau într-o

poziţie departe de câmpul MLC pătratic deschis.
• Pentru fiecare dimensiune de câmp al fălcilor colimatorului, intervalul de dimensiuni de câmp

MLC măsurate trebuie să fie mai mare sau egal cu dimensiunea de câmp al fălcilor.

Factorii de dispersie (Factorii de capacitate)
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• Pentru fiecare dimensiune de câmp al fălcilor colimatorului, factorii de dispersie pentru
dimensiunile de câmp MLC mai mari decât dimensiunea de câmp al fălcilor pot fi setaţi la
valoarea măsurată pentru cea mai mică dimensiune MLC, care este mai mare decât (sau egală
cu) dimensiunea de câmp al fălcilor colimatorului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
câmpurile albe din tabelele aferente matricei mostră, de la p. 71.
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4.6 Profilurile radiale diagonale

Măsurarea factorului radial şi a profilului radial

Factorii radiali sunt funcţii de dozare care rulează pe orizontală, prin axa fasciculului, la diferite
adâncimi. Scopul acestora este de a corecta deviaţiile de la axă ale fasciculului deschis.
Dacă nu există posibilitatea de a desprinde MLC de la capul de iradiere, factorii radiali nu pot fi
măsuraţi direct. În acest caz, profilurile radiale trebuie măsurate pe diagonală, spre câmpul fălcilor
colimatorului, pentru a include micşorarea dozei generată de dimensiunea de câmp restricţionată.

Figura 9 

Profilurile radiale măsurate pe diagonală (pentru reducerea efectelor limitative) conţin
informaţiile necesare; cu toate acestea, ele trebuie convertite în factori radiali la sediul
Brainlab. Măsurătorile profilului radial nu pot fi introduse direct în software-ul Beam Profile
Editor / Physics Administration (modul Machine Profile).

Profilurile radiale diagonale
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Configurare

Factorii radiali/profilurile radiale pot fi măsurate utilizând o abordare similară cu cea utilizată
pentru măsurătorile TPR şi PDD.
Modul de vizualizare a fasciculului pentru direcţia de măsurare în cazul profilurilor radiale:

Figura 10 
• Aici, se poate utiliza aceeaşi configurare a fantomei de apă precum cea folosită pentru

măsurătorile TPR/PDD (consultaţi Figura 8).
• Asiguraţi-vă că detectorul se deplasează pe diagonală, de la un colţ la altul. Pentru

colimatoarele multilamelare cu o dimensiune maximă de câmp non-pătratică, unghiul mişcării
detectorului raportat la direcţia lamei poate diferi de 45°.

• Pentru măsurarea profilurilor radiale, utilizaţi camera de ionizare. Camera trebuie montată
astfel încât să se permită o rezoluţie spaţială maximă de-a lungul direcţiei de măsurare.

NOTĂ: Algoritmul pentru fasciculul de tip creion presupune simetria rotaţională a factorilor radiali.
De aceea, există posibilitatea de a măsura jumătăţi de profil, dar numai dacă fantoma de apă nu
este suficient de mare pentru a permite un profil diagonal complet. Pentru a îmbunătăţi
acurateţea, se recomandă să realizaţi media mai multor jumătăţi de profil măsurate în direcţii
diferite.
 

Flux de lucru

Paşi

1. Retractaţi fălcile MLC până la atingerea dimensiunii maxime permise a câmpului (poate fi
necesar modul fizică al consolei).

2. Retractaţi fălcile până la atingerea dimensiunii maxime permise a câmpului (care este de
obicei aceeaşi cu cea pentru MLC).

3.
• Măsuraţi profilurile radiale pentru următoarele adâncimi: 5, 14, 25, 50, 100, 200 şi 350

[mm].
• Utilizaţi o rezoluţie radială de cel puţin 5 mm.

4. Măsuraţi întregul interval al profilului, de la un colţ la altul al câmpului.
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Introducerea rezultatelor de măsurare

În cazul în care colimatorul multilamelar (MLC) a fost desprins de pe Linac conform instrucţiunilor
de mai sus, introduceţi factorii radiali în software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration
(modul Machine Profile).
În toate cazurile, transferaţi rezultatele măsurătorilor dvs. în şablonul Excel pus la dispoziţie de
Brainlab şi transmiteţi şablonul completat la adresa radio.physics@brainlab.com.
După ce primiţi factorii radiali de la Brainlab, trebuie să specificaţi, de asemenea, în secţiunea
Values are ... din software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration dacă datele dvs. se
bazează pe abordarea TPR sau PPD.

Asigurarea acurateţei

• Raza trebuie să corespundă distanţei reale dintre axa fasciculului şi cameră. Conversia razei la
planul izocentric nu este necesară.

• Dacă factorii radiali au fost măsuraţi utilizând o abordare similară cu cea utilizată pentru PDD,
pentru factorii radiali trebuie să utilizaţi aceeaşi SSD ca pentru măsurarea PDD.

• Pentru a obţine rezultate cu nivel redus de zgomot, deplasaţi camera uşor pentru a evita
undele, în special în cazul valorilor mai mici de adâncime.

• Alături de fişierele de date corespunzătoare, trebuie să transmiteţi la sediul Brainlab şi tipul de
date măsurate.

• Profilurile radiale pot fi normalizate arbitrar deoarece acestea sunt controlate prin algoritmul de
dozare.

• Pentru fasciculele cu aplatizare, factorii radiali calculaţi se bazează pe datele profilului radial
care se încadrează între centrul fasciculului şi 50% din lăţimea izodozei acestuia. Pentru
fasciculele fără aplatizare (modul FFF), factorii radiali calculaţi se bazează pe datele profilului
radial care se încadrează între centrul fasciculului şi 25% din lăţimea izodozei acestuia. Acest
interval de date aferente fasciculului trebuie măsurat cât mai precis posibil pentru adâncimi de
până la şi inclusiv 200 mm. Zona de scanare pentru adâncimea maximă nu este necesară
pentru extinderea până la 50% (25%) din lăţimea izodozei acesteia.

• Dacă măsurătorile la o adâncime de 350 mm nu sunt posibile din cauza dimensiunii limitate a
fantomei de apă, puteţi utiliza în schimb o adâncime mai mică, de exemplu 300 mm.

• Dacă se măsoară jumătăţi de profil, asiguraţi-vă că axa centrală a fasciculului NU este prea
aproape de paravanul fantomă. Dacă axa centrală a fasciculului este prea aproape de
paravanul fantomă, doza de pe axa centrală este subestimată, ceea ce duce la coarne
accentuate ale profilurilor diagonale, mai ales la adâncimi mai mari.

NOTĂ: Toate profilurile trebuie să utilizeze aceleaşi valori de rază (fie izocentrice, fie reale). Dacă
este necesar, utilizaţi software-ul aferent fantomei de apă pentru a efectua interpolarea.
 

Profilurile radiale diagonale
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4.7 Profilurile transversale

Măsurarea profilului transversal

Pentru a regla corecţia funcţiei sursă şi corecţia câmpului radiologic, sunt necesare măsurători
suplimentare. Corecţia funcţiei sursă reprezintă o metodă empirică de simulare a unei surse de
fascicul extins şi a altor efecte care estompează marginea fasciculului.

Măsurătorile aferente fantomei de apă

Figura 11 

Opţiuni de măsurare

Sunt disponibile două opţiuni de măsurare:
• Pagina 63 (opţiune preferată)
• Pagina 64
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Configurare

Modul de vizualizare a fasciculului pentru direcţia de măsurare în cazul profilurilor transversale:

Figura 12 
Profilurile transversale se măsoară de-a lungul (direcţia x) ŞI perpendicular (direcţia y) pe direcţia
lamei. Trebuie să vă asiguraţi că profilurile sunt luate direct de sub lame astfel încât acestea să nu
fie influenţate de distanţa interlamelară sau de spaţiul interlamlar. Consultaţi diagramele de la p.
71 pentru forma corectă a tipului de MLC corespunzător. Figura de mai sus este doar
schematică.

Profilurile transversale
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4.7.1 Măsurarea utilizând o fantomă de apă şi un detector de înaltă rezoluţie

Context

Se recomandă să efectuaţi măsurători de profil transversal utilizând o fantomă de apă şi un
detector de înaltă rezoluţie. În acest caz, se va utiliza acest detector de înaltă rezoluţie, conform
celor specificate în cadrul secţiunii Pagina 48.

Configurare

Configuraţi fantoma de apă în mod similar cu metoda anterioară (SSD = SID = 1.000 mm).
• Măsurătorile se vor efectua la următoarele adâncimi: dmax, 100 mm şi 200 mm.
• Dacă detectorul a fost modificat sau rotit, recalibraţi coordonatele x/y/z ale fantomei de apă.
• Utilizaţi MLC şi fălcile pentru a crea forma specificată pentru MLC-ul dvs. (consultaţi Pagina

71).
• Profilurile transversale se vor măsura de-a lungul (direcţia x) ŞI perpendicular (direcţia y) pe

direcţia lamei.

Flux de lucru

• Pentru a oferi suficiente informaţii despre regiunea de penumbră şi despre zona blocată de
MLC, profilurile trebuie să acopere întreaga dimensiune a câmpului cu o rezoluţie de 0,5 mm.

• Toate profilurile x/y trebuie să utilizeze aceleaşi valori de axă x/y. Dacă este necesar, utilizaţi un
software adecvat pentru a efectua interpolarea.

Paşi

1.
Poziţionaţi detectorul astfel încât să se evite un spaţiu interlamelar, de exemplu, pentru
un design de MLC cu 2 lame centrale, alegeţi profilul x din centrul uneia dintre cele
două lame centrale.

2. Orientaţi detectorul astfel încât să permiteţi o rezoluţie maximă pentru măsurarea profi-
lului (nu uitaţi să rotiţi detectorul între direcţiile paralelă şi perpendiculară).

3. Poziţionaţi detectorul la centrul fasciculului şi asiguraţi-vă că distanţa spaţiilor intrala-
melare la axa de scanare este mai mare de 20 mm; dacă este necesar, reglaţi axa.

4. Repetaţi pasul 2 pentru următoarea adâncime a măsurătorii.

Introducerea rezultatelor de măsurare

Importaţi profilurile măsurate în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab şi transmiteţi şablonul
completat la adresa radio.physics@brainlab.com. Introduceţi corecţia funcţiei sursă şi schimbarea
lamei radiologice în software-ul Beam Profile Editor / Physics Administration imediat ce primiţi
rezultatele de procesare de la Brainlab.

Asigurarea acurateţei

Verificaţi profilurile dvs. măsurate conform exemplului indicat în Figura 11 şi asiguraţi-vă că:
• Lăţimea penumbrei este mică (aproximativ 4 ± 1 mm pentru micro-colimatoare multilamelare)
• Pierderea externă MLC pentru o adâncime mai mică de 50 mm este de aproape 3%
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4.7.2 Măsurarea dozimetriei filmului

Context

Dacă măsurătorile care utilizează o fantomă de apă şi un detector de înaltă rezoluţie nu sunt o
opţiune, puteţi efectua măsurători ale dozimetriei filmului. Pentru o dozimetrie exactă a filmului,
măsurătorile se vor efectua utilizând un film şi o fantomă de plastic formată din straturi de
construcţie variabile şi din suficient material anterior de dispersie, cu o grosime de 100 mm.

Configurare

Măsurătorile se vor efectua la următoarele adâncimi: dmax, 100 mm şi 200 mm.
• Poziţionaţi materialul anterior de dispersie pe masa pentru pacient şi aliniaţi-l în poziţie

izocentrică utilizând laserele de poziţionare.
• Asiguraţi-vă că suprafaţa superioară a materialului anterior de dispersie este aliniat orizontal la

nivel izocentric.
• Aşezaţi filmul pe placa inferioară din planul izocentric şi adăugaţi stratul de construcţie adecvat.
• Utilizaţi MLC şi fălcile pentru a crea forma specificată pentru MLC-ul dvs. (consultaţi Pagina

71).

Flux de lucru

• Profilurile (x şi y) trebuie extrase pentru fiecare film.
• Pentru a oferi suficiente informaţii despre regiunea de penumbră şi despre zona blocată de

MLC, profilurile trebuie să acopere întreaga dimensiune a câmpului cu o rezoluţie de 0,5 mm.
• Toate profilurile x/y trebuie să utilizeze aceleaşi valori de axă x/y. Dacă este necesar, utilizaţi un

software adecvat pentru a efectua interpolarea.

Paşi

1.

Expuneţi trei filme utilizând straturile de construcţie la dmax (în funcţie de energia Li-
nac, de exemplu, 15 mm pentru 6 MV), 100 mm şi 200 mm.
- Pentru a rămâne în intervalul liniar al curbei sensitometrice, iradiaţi utilizând un nivel

adecvat de unităţi de monitor.
- De exemplu, pentru filmul Kodak X-Omat, doza nu trebuie să depăşească 0,8 Gy.

Pentru filmul Kodak EDR2, aceasta nu trebuie să depăşească 2,0 Gy.

2. Developaţi şi scanaţi filmele.

3.
- Extrageţi profilul x paralel cu direcţia lamei.
- Pentru a evita un spaţiu interlamelar, luaţi profilul din mijlocul uneia dintre lamele

centrale.

4.
- Extrageţi profilul y prin centrul fasciculului perpendicular pe direcţia lamei.
- Asiguraţi-vă că distanţa dintre spaţiile lamelor şi axa de scanare este mai mare de

20 mm; dacă este necesar, reglaţi axa.

Introducerea rezultatelor de măsurare

Importaţi profilurile extrase în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab şi transmiteţi şablonul
completat la adresa radio.physics@brainlab.com. Introduceţi corecţia funcţiei sursă şi schimbarea
lamei radiologice în software-ul Beam Profile Editor / Physics Administration imediat ce primiţi
rezultatele de procesare de la Brainlab.

Asigurarea acurateţei

Verificaţi profilurile dvs. măsurate conform exemplului indicat în Figura 11 şi asiguraţi-vă că:
• Lăţimea penumbrei este mică (aproximativ 4 ± 1 mm pentru micro-colimatoare multilamelare)

Profilurile transversale
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• Pierderea externă MLC pentru o adâncime mai mică de 50 mm este de aproape 3%

În timpul măsurării dozimetriei filmului, acurateţea curbei sensitometrice este esenţială
pentru o reglare precisă a corecţiei funcţiei sursă.
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4.8 Măsurătorile de comutare dinamică a lamelor

Comutarea dinamică a lamelor

Comutarea dinamică a lamelor descrie o comutare eficientă a lamelor din cauza designului rotund
al capătului acestora în cazul majorităţii colimatoarelor multilamelare.
Această valoare se stabileşte utilizând fişiere MLC Varian sau fişiere DICOM, puse la dispoziţie de
Brainlab, pentru măsurarea dozelor izocentrice pentru spaţiile de glisare cu diferită lăţimi.
Doza D măsurată poate fi descrisă aproximativ de funcţia liniară

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

unde:
• spaţiul (gap) este lăţimea nominală a spaţiului (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak reprezintă pierderile MLC măsurate
• δ reprezintă comutarea dinamică efectivă a lamelor per lamă

După stabilirea valorilor a şi b în funcţie de regresia liniară, δ se calculează prin:

ba 2=δ

NOTĂ: Pentru mai multe informaţii, consultaţi fila Excel „Dynamic Shift” din şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.
 

Configurare

• Poziţionaţi camera calibrată relevantă sau camera de ionizare (consultaţi p. 48) în fantoma de
apă, astfel încât axa camerei să fie perpendiculară pe direcţia lamei.

• Reglaţi nivelul suprafeţei apei astfel încât detectorul să fie sub regiunea de cumulare (dmax sau
mai adânc), unde [SSD = 1.000 mm - adâncimea de măsurare]. Pentru 6 MV, adâncimea
recomandată este de 20 mm.

• Setaţi fălcile astfel încât să formeze un câmp pătratic de 100 x 100 mm².

Flux de lucru

Paşi

1. Iradiaţi succesiv câmpurile MLC dinamice specificate pentru colimatorul dvs. multilamelar,
la secţiunea Pagina 71.

2.

• Închideţi colimatorul multilamelar (MLC) şi măsuraţi doza de pierdere utilizând aceeaşi
setare ca cea menţionată mai sus.

• În cazul unei setări asimetrice a spaţiului, spaţiul lamelar trebuie să fie la 50 mm de izo-
centru.

3.
Setaţi MLC la un câmp pătratic de 100 x 100 mm² şi măsuraţi doza de câmp deschis utili-
zând aceleaşi setări precum cele menţionate mai sus.
NOTĂ: Utilizaţi aceeaşi valoare MU şi aceeaşi rată a dozajului ca la pasul 1.
 

Introducerea rezultatelor de măsurare

Toate datele trebuie, de asemenea, introduse în şablonul Excel corespunzător, disponibil de la
Brainlab. Rezultatul se calculează şi este afişat în şablonul Excel. În software-ul Beam Profile
Editor/Physics Administration, introduceţi rezultatul din şablonul Excel, în câmpul Leaf Shift
Dynamic, din secţiunea Radiologic Field.

Măsurătorile de comutare dinamică a lamelor
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4.9 Verificarea corecţiilor câmpului radiologic

Context

Această secţiune descrie modul în care puteţi verifica şi actualiza corecţiile câmpului radiologic
(comutare statică şi dinamică a lamelor radiologice).
Parametrii verificaţi se utilizează în profilul aparatului specific clientului, care se utilizează în
conjuncţie cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului iPlan RT Dose sau BrainSCAN.

Când efectuaţi verificarea

Brainlab recomandă verificarea de rutină a corecţiilor câmpului radiologic şi în special după
modificări aduse colimatorului multilamelar (MLC), cum ar fi:
• Modificările mecanice aduse barierei de lumină infraroşie, care calibrează poziţiile lamelor în

timpul iniţializării MLC
• Schimbarea sursei de alimentare m3
• Modificări aduse calibrărilor poziţiei lamelor MLC, de exemplu, prin schimbarea fişierului

mlcxcal.txt pe staţia de lucru a controlerului MLC
În funcţie de modificări, pot fi necesare măsurători suplimentare pentru a vă asigura că sistemul
de livrare funcţionează adecvat.

Diferenţa dintre câmpul radiologic şi câmpul geometric

Figura 13 ilustrează diferenţa dintre câmpul radiologic şi poziţiile nominale ale lamelor MLC.
Câmpul radiologic se diferenţiază de câmpul MLC nominal atât în direcţia axei x, cât şi a axei y.
Diferenţa câmpului în direcţie y (dimensiune lambă şi canal) variază în principal în funcţie de
designul geometric al lamei şi este astfel independentă de modificările MLC. În direcţie x,
modificările aduse colimatorului multilamelar (MLC) pot duce la corecţii uşor diferite ale câmpului
radiologic.
Ilustrarea diferenţei dintre câmpul radiologic şi cel MLC geometric:

Figura 13 
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Despre verificare

Corecţiile câmpului radiologic se definesc ca distanţe de corecţie în plan izocentric. De aceea,
măsurătoarea descrisă a filmului se realizează izocentric. Pentru o dozimetrie precisă a filmului,
Brainlab recomandă utilizarea unei fantome de plastic compusă dintr-un strat de construcţie de 25
mm şi din suficient material anterior de dispersie, cu o grosime de minim 100 mm.

Pregătire

Paşi

1. Poziţionaţi materialul anterior de dispersie pe masa pentru pacient şi aliniaţi-i marginea
superioară în poziţie izocentrică utilizând laserele de poziţionare.

2. Asiguraţi-vă că suprafaţa superioară a materialului anterior de dispersie este aliniat ori-
zontal la nivel izocentric.

3. Aşezaţi filmul pe placa inferioară din planul izocentric şi adăugaţi stratul de construcţie
adecvat.

4.
Utilizaţi colimatorul multilamelar (MLC) pentru a forma un câmp pătratic (sau aproape
pătratic):
câmp MLC de 60 x 60 mm2.

5.
Asiguraţi-vă că limita câmpului fălcilor extinde câmpul colimatorului multilamelar (MLC) cu
cel puţin 10 mm pe fiecare latură:
câmp aferent fălcii, de 80 x 80 mm2.

Flux de lucru

Pentru a oferi suficiente informaţii despre regiunea de penumbră şi despre zona blocată de MLC,
profilul trebuie să acopere întreaga dimensiune a câmpului cu o rezoluţie de 0,5 mm.

Paşi

1.

Expuneţi filmul utilizând stratul de construcţie de 25 mm.
• Pentru a rămâne în intervalul liniar al curbei sensitometrice, iradiaţi utilizând un nivel

adecvat de unităţi de monitor.
• De exemplu, pentru un film Kodak X-Omat, doza nu trebuie să depăşească 0,8 Gy.

Pentru un film Kodak EDR2, aceasta nu trebuie să depăşească 2,0 Gy. Dacă filmul nu
are o liniaritate suficientă în intervalul de dozare considerat, utilizaţi filme de calibrare
pentru a transforma modelele gri în valori de dozare.

2. Developaţi şi scanaţi filmul.

3.
Extrageţi profilul x (paralel cu mişcarea lamei).
Pentru a evita un spaţiu interlamelar, luaţi profilul din mijlocul uneia dintre lamele centrale.

4.

Măsuraţi lăţimea izodozei de 50% a profilului şi stabiliţi comutarea statică a lamelor (Δs)
între dimensiunea nominală a câmpului în direcţia axei x (snominal) şi lăţimea izodozei
măsurate de 50% (s50%):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Compararea rezultatelor

Comparaţi noua valoare de comutare a lamelor radiologice cu valoarea de comutare statică a
lamelor utilizată curent în Beam Profile Editor/Physics Administration (consultaţi capitolul 13
din Ghidul de utilizare clinică, iPlan RT Dose 4.x). Dacă diferenţa dintre aceste două valori nu

Verificarea corecţiilor câmpului radiologic
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este neglijabilă, introduceţi noua valoare în câmpul adecvat din software-ul Beam Profile Editor/
Physics Administration.
Dacă parametrul de comutare statică a lamelor este depăşit, parametrul de comutare dinamică a
lamelor poate fi inexact. În acest caz, Brainlab vă recomandă să repetaţi măsurătorile comutării
dinamice a lamelor, descrise la secţiunea Pagina 66.
Dacă există o diferenţă semnificativă între valoarea nouă şi cea veche de comutare dinamică a
lamelor, introduceţi noua valoare în câmpul corespunzător din software-ul Beam Profile Editor/
Physics Administration. Apoi, salvaţi şi aprobaţi profilul actualizat al aparatului.
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5 FASCICULUL DE TIP
CREION: LISTE DE
VERIFICAT PENTRU
DATELE AFERENTE
FASCICULULUI

5.1 Date aferente fasciculului pentru Brainlab m3
(MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus,
Oncor cu 82 lame)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-620)

NOTĂ: Suportul pentru fasciculele fără filtru de aplatizare (neplat) de pe acceleratoarele liniare
(linac) selectate este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5. Pentru mai multe detalii,
contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată:
• Falcă: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

NOTĂ: Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 98 mm pentru dimensiunea de câmp
pătratic NLOut a fasciculului de tip creion.
 

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Câmp deschis:
• Falcă: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 53 ☐
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).
NOTĂ: Introduceţi dimensiunea efectivă a câmpului pătratic de 98 mm pentru cel mai mare
profil al dozei pe adâncime.
 

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
La p. 74, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).
NOTĂ: Introduceţi o dimensiune de câmp pătratic de 100 mm pentru cel mai mare câmp
MLC (rând) şi de 98 mm pentru cel mai mare câmp al fălcilor (coloană).
 

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul MLC: 100 x 100 mm2

• Câmpul fălcilor: 98 x 98 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.
Dacă utilizaţi Raw Data Mode pe software-ul Physics Administration, NU desprindeţi MLC
(consultaţi p. 279).

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 98 x 98 mm²
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 75)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „M3_1.d01”, „M3_5.d01”,

…, „M3_100.d01”.
• Pentru fiecare câmp: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.
Utilizaţi combinaţia adecvată de m MU şi m MU/min dacă rata dozajului de 300 MU/min nu
este disponibilă.

Pagina 66 ☐

Date aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor cu 82 lame)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐
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5.1.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brainlab m3: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.1.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Brainlab m3: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figura 14 

Lame deschise:
Nr. lamă: 2 – 4, 7 – 20, 24 – 25

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -40 mm şi +40 mm -50 mm
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5.2 Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3
(MLC Siemens Oncor cu 160 lame, Artiste)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-712)

NOTĂ: Combinaţia Brainlab m3 montat pe MLC Siemens Oncor cu 160 lame sau Siemens Artiste
este acceptată începând cu versiunea iPlan RT 4.1. Suportul pentru fasciculele fără filtru de
aplatizare (neplat) este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată:
• Falcă: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

NOTĂ: Introduceţi dimensiunea echivalentă a câmpului pătratic de 96 mm pentru dimensiu-
nea de câmp pătratic NLOut a fasciculului de tip creion.
 

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Câmp deschis:
• Falcă: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).
NOTĂ: Introduceţi dimensiunea efectivă echivalentă a câmpului pătratic de 96 mm pentru cel
mai mare profil al dozei pe adâncime.
 

Pagina 54 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (MLC Siemens Oncor cu 160 lame, Artiste)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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

5,9 x 5,9, 11,8 x 11,8, 17,8 x 17,8, 23,7 x 23,7, 29,6 x 29,6, 35,5 x 35,5, 41,5 x 41,5,
59,2 x 59,2, 79,0 x 79,0, 98,0 x 98,7 [mm²]
La p. 78, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).
NOTĂ: Introduceţi o dimensiune de câmp pătratic de 96 mm pentru cel mai mare câmp MLC
(rând) şi de 96 mm pentru cel mai mare câmp al fălcilor (coloană).
 

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul MLC: 98 x 98,7 mm2

• Câmpul fălcilor: 98 x 94 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.
Dacă utilizaţi Raw Data Mode pe software-ul Physics Administration, NU desprindeţi MLC
(consultaţi p. 279).

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 98 x 94 mm²
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 79)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.2.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brainlab m3: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (MLC Siemens Oncor cu 160 lame, Artiste)
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5.2.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Brainlab m3: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figura 15 

Lame deschise:
Nr. lamă: 2 – 4, 7 – 20, 24 – 25

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -40 mm şi +40 mm -49 mm

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.3 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Beam
Modulator

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-621)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată:
• Câmpul MLC: 104 x 96 mm² (plan transversal x în plan), care are o dimensiune de câmp

pătratică echivalentă cu 100 mm
Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru câmpul MLC închis utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Câmp MLC deschis (plan transversal x în-plan): 104 x 96 mm²

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (plan transversal x în-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]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi întotdeauna dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact,
104 x 96 mm² → 100 mm şi 210 x 160 mm² → 182 mm).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpuri MLC (plan transversal x în-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]
La p. 81, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Utilizaţi întotdeauna dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact, 104 x
96 mm² → 100 mm şi 210 x 160 mm² → 182 mm).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Lame MLC retractate

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 82)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Beam Modulator
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5.3.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setările fălcilor pentru Beam Pro-
file Editor/Physics Administration
[mm]

Dimensiuni câmp MLC
[mm²]

Dimensiune de câmp MLC
echivalentă [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: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Pentru a introduce datele în software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration, utilizaţi

setarea pentru dimensiunea de câmp al fălcilor de 182 mm.
• Pentru iPlan RT Dose 3.x, este importantă prezenţa a cel puţin două coloane de fălci. De

aceea, trebuie să introduceţi de două ori datele MLC: o dată cu o dimensiune a câmpului
fălcilor de 181 mm şi a doua oară cu o dimensiune a câmpului fălcilor de 182 mm.

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.3.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Elekta Beam Modulator: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi
Y):

Figura 16 

Lame deschise: Nr. lamă: 14, 18 –
 22, 25 – 28

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -75 mm şi +25 mm -105 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Beam Modulator
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5.4 Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi şi
MLCi2

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-622)

Nu utilizaţi „guard leaves” (de exemplu perechi de lame deschise suplimentare sub falca
adiacentă cu şi în aceeaşi poziţie cu a ultimei lame din câmp).

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiuni de câmp MLC (falcă) [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),
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400
[mm²]
La p. 85, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmp MLC şi aferent fălcilor: 400 x 400 [mm²]

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 160 x 200 mm² (fălcile sunt reprezentate ca diafragme de siguranţă X şi

diafragme Y)
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 86)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi şi MLCi2
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5.4.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elekta MLCi: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56). Este motivul pentru care este
important să copiaţi valorile de dispersie măsurate în coloana şi rândul corecte (consultaţi
exemplul de mai sus).

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.4.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Elekta MLCi: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 17 

Bancul de lame stâng
(X1)

Bancul de lame drept (X2)

Poziţie lamă IEC 1217

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

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

Fălci X (Diafragme de siguranţă X): X1: -80 mm, X2: +80 mm
Fălci Y (diafragme Y): Y1: -100 mm, Y2: +100 mm

NOTĂ: Forma este creată astfel încât să permită măsurarea penumbrei MLC pure. De aceea,
fălcile (diafragmele) trebuie poziţionate în spatele conturului MLC, aşa cum se indică în figură.
 

Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi şi MLCi2
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5.5 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Agility

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-879)

NOTĂ: Suportul pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.3.
 

Nu utilizaţi „guard leaves” (de exemplu perechi de lame deschise suplimentare sub falca
adiacentă cu şi în aceeaşi poziţie cu a ultimei lame din câmp) pentru măsurătoare.

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Deschidere falcă Y: 100 mm
• Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100 mm², fără „guard leaves”

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

NOTĂ: Dacă fălcile nu pot fi poziţionate independent din câmpul MLC, utilizaţi fante înguste
descentrate ale lamelor pentru a consolida deschiderile fălcilor cu câmp MLC închis.
 

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiuni de câmp MLC (fălci) (fără „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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Deschideri falcă Y

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Dacă fălcile nu pot fi poziţionate independent din câmpul MLC, utilizaţi fante înguste descen-
trate ale lamelor pentru a consolida deschiderile fălcilor mai mari decât câmpul MLC.
• Câmpuri MLC, fără „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]
La p. 89, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Deschidere falcă Y: 400 [mm]
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm²

NOTĂ: Măsuraţi de la un colţ la altul, chiar dacă lamele din extremitatea exterioară a colţuri-
lor câmpului nu sunt retrase complet.
 

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Deschideri falcă Y: Falca Y1 la -75 mm, falca Y2 la 55 mm (o marjă de 5 mm pentru des-

chiderea câmpului MLC)
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 90)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele DICOM corespunzătoare.
Pentru fiecare câmp: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.
Utilizaţi combinaţia adecvată de m MU şi m MU/min dacă rata implicită a dozajului (300 MU/
min) nu este disponibilă.
Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Agility
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5.5.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări dimensiuni câmp de fălci Y [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MLC Elekta Agility: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Fără „guard leaves”.
• Dacă fălcile nu pot fi poziţionate independent din câmpul MLC, utilizaţi fante înguste

descentrate ale lamelor pentru a consolida deschiderile fălcilor mai mari decât câmpul MLC.
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.5.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Elekta Agility: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Lame deschise:
Nr. lamă: 27 – 34, 37 – 44, 49 – 50

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -25 mm şi +75 mm -125 mm (cu spaţiu minim)

• Fără „guard leaves”
• Deschideţi lamele cu numerele 25 şi 52 între -125 mm şi -120 mm şi reglaţi automat fălcile

dacă fălcile Y nu pot fi setate manual la Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Agility
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5.6 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,42 mm

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-887)

NOTĂ: Suportul pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.4 şi
necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 135,5 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Dimensiune câmp MLC: 96,8 x 96,8 mm²
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²

Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 96,8 mm pentru dimensiunea de câmp pătratic
NLOut a fasciculului de tip creion.

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Dimensiuni câmp MLC [mm²]:

4,8 x 4,8,
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
38,7 x 38,7,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
135,5 x 116
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact, 135,5 x 116
mm² → 125 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Câmpurile MLC

4,8 x 4,8, 9,7 x 9,7, 19,4 x 19,4, 29 x 29, 38,7 x 38,7, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3, 135,5 x 116 [mm²]
La p. 93, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echi-
valente (mai exact, 135,5 x 116 mm² → 125 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 135,5 x 116 mm²
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Câmpurile MLC (consultaţi p. 94)
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,42 mm
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5.6.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Dimensiuni câmp fălci [mm²]

Dimensiuni câmp MLC [mm²] 129,2

4,8 0,692

9,7 0,826

19,4 0,895

29 0,926

38,7 0,949

58,1 0,977

77,4 0,992

96,8 1,007

111,3 1,018

125 1,018

MLC Elekta Apex: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.6.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Elekta Apex: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Lame deschise:
Nr. lamă: 3 – 16, 21 – 36, 45 – 48

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -50 mm şi +40 mm -29 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,42 mm
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5.7 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,43 mm

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-887)

NOTĂ: Suportul pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.4 şi
necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 136,1 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Dimensiune câmp MLC: 97,2 x 97,2 mm²
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²

Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 97,2 mm pentru dimensiunea de câmp pătratic
NLOut a fasciculului de tip creion.

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Dimensiuni câmp MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
38,9 x 38,9,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2; 111,8 x 111,8
136,1 x 116
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact, 136,1 x 116
mm² → 125,2 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Câmpurile MLC

4,9 x 4,9, 9,7 x 9,7, 19,4 x 19,4, 29,2 x 29,2, 38,9 x 38,9, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2, 111,8 x 111,8, 136,1 x 116 [mm²]
La p. 97, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echi-
valente (mai exact, 136,1 x 116 mm² → 125,2 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 136,1 x 116 mm²
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Câmpurile MLC (consultaţi p. 98)
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,43 mm
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5.7.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Dimensiuni câmp fălci [mm²]

Dimensiuni câmp MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,7 0,826

19,4 0,895

29,2 0,926

38,9 0,949

58,3 0,977

77,8 0,992

97,2 1,007

111,8 1,018

125,2 1,018

MLC Elekta Apex: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.7.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Elekta Apex: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Lame deschise:
Nr. lamă: 3 – 16, 21 – 36, 45 – 48

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -50 mm şi +40 mm -29 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,43 mm
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5.8 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,44 mm

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-887)

NOTĂ: Suportul pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.4 şi
necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 136,6 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Dimensiune câmp MLC: 97,6 x 97,6 mm²
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²

Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 97,6 mm pentru dimensiunea de câmp pătratic
NLOut a fasciculului de tip creion.

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Dimensiuni câmp MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
39 x 39,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6; 112,2 x 112,2
136,6 x 116
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact, 136,6 x 116
mm² → 125,5 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Câmpurile MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,5 x 19,5, 29,3 x 29,3, 39 x 39, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2, 136,6 x 116 [mm²]
La p. 101, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echi-
valente (mai exact, 136,6 x 116 mm² → 125,5 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 136,6 x 116 mm²
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Câmpurile MLC (consultaţi p. 102)
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,44 mm
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5.8.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Dimensiuni câmp fălci [mm²]

Dimensiuni câmp MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,5 0,895

29,3 0,926

39 0,949

58,6 0,977

78,1 0,992

97,6 1,007

112,2 1,018

125,5 1,018

MLC Elekta Apex: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.8.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Elekta Apex: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Lame deschise:
Nr. lamă: 3 – 16, 21 – 36, 45 – 48

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -50 mm şi +40 mm -29 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,44 mm
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5.9 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,45 mm

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-887)

NOTĂ: Suportul pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.4 şi
necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 137,2 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Dimensiune câmp MLC: 98 x 98 mm²
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²

Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 98 mm pentru dimensiunea de câmp pătratic
NLOut a fasciculului de tip creion.

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Dimensiuni câmp MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
39,2 x 39,2,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
137,2 x 116
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact, 137,2 x 116
mm² → 125,7 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Câmpurile MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,6 x 19,6, 29,4 x 29,4, 39,2 x 39,2, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x 98,
112,7 x 112,7, 137,2 x 116 [mm²]
La p. 105, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echi-
valente (mai exact, 137,2 x 116 mm² → 125,7 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 137,2 x 116 mm²
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Câmpurile MLC (consultaţi p. 106)
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,45 mm
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5.9.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Dimensiuni câmp fălci [mm²]

Dimensiuni câmp MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,6 0,895

29,4 0,926

39,2 0,949

58,8 0,977

78,4 0,992

98 1,007

112,7 1,018

125,7 1,018

MLC Elekta Apex: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.9.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Elekta Apex: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Lame deschise:
Nr. lamă: 3 – 16, 21 – 36, 45 – 48

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -50 mm şi +40 mm -29 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,45 mm
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5.10 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,46 mm

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-887)

NOTĂ: Suportul pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.4 şi
necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 137,8 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Dimensiune câmp MLC: 98,4 x 98,4 mm²
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²

Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 98,4 mm pentru dimensiunea de câmp pătratic
NLOut a fasciculului de tip creion.

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Dimensiuni câmp MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
39,4 x 39,4,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4; 113,2 x 113,2
137,8 x 116
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact, 137,8 x 116
mm² → 126 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Câmpurile MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,7 x 19,7, 29,5 x 29,5, 39,4 x 39,4, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2, 137,8 x 116 [mm²]
La p. 109, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echi-
valente (mai exact, 137,8 x 116 mm² → 126 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 137,8 x 116 mm²
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Câmpurile MLC (consultaţi p. 110)
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,46 mm
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5.10.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Dimensiuni câmp fălci [mm²]

Dimensiuni câmp MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,7 0,895

29,5 0,926

39,4 0,949

59 0,977

78,7 0,992

98,4 1,007

113,2 1,018

126 1,018

MLC Elekta Apex: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.10.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Elekta Apex: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Lame deschise:
Nr. lamă: 3 – 16, 21 – 36, 45 – 48

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -50 mm şi +40 mm -29 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,46 mm
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5.11 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,47 mm

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-887)

NOTĂ: Suportul pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.4 şi
necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 138,3 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Dimensiune câmp MLC: 98,4 x 98,4 mm²
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²

Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 98,8 mm pentru dimensiunea de câmp pătratic
NLOut a fasciculului de tip creion.

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Dimensiuni câmp MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
39,5 x 39,5,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
138,3 x 116
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact, 138,3 x 116
mm² → 126,2 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Câmpurile MLC

4,9 x 4,9, 9,9 x 9,9, 19,8 x 19,8, 29,6 x 29,6, 39,5 x 39,5, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6, 138,3 x 116 [mm²]
La p. 113, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echi-
valente (mai exact, 138,3 x 116 mm² → 126,2 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 138,3 x 116 mm²
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Câmpurile MLC (consultaţi p. 114)
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,47 mm
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5.11.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Dimensiuni câmp fălci [mm²]

Dimensiuni câmp MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,9 0,826

19,8 0,895

29,6 0,926

39,5 0,949

59,3 0,977

79 0,992

98,8 1,007

113,6 1,018

126,2 1,018

MLC Elekta Apex: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.11.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Elekta Apex: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Lame deschise:
Nr. lamă: 3 – 16, 21 – 36, 45 – 48

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -50 mm şi +40 mm -29 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,47 mm
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5.12 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,48 mm

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-887)

NOTĂ: Suportul pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT 4.5.4 şi
necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 138,9 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Dimensiune câmp MLC: 99,2 x 99,2 mm²
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²

Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 99,2 mm pentru dimensiunea de câmp pătratic
NLOut a fasciculului de tip creion.

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Dimensiuni câmp MLC [mm²]:

5 x 5,
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
39,7 x 39,7,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2; 114,1 x 114,1
138,9 x 116
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact, 138,9 x 116
mm² → 126,4 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm²
• Câmpurile MLC

5 x 5, 9,9 x 9,9, 19,8 x 19,8, 29,8 x 29,8, 39,7 x 39,7, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1, 138,9 x 116 [mm²]
La p. 117, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi dimensiuni de câmp pătratic echi-
valente (mai exact, 138,9 x 116 mm² → 126,4 mm²).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 138,9 x 116 mm²
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Dimensiune câmp fălci: 140 x 120 mm2

• Câmpurile MLC (consultaţi p. 118)
După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,48 mm
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5.12.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Dimensiuni câmp fălci [mm²]

Dimensiuni câmp MLC [mm²] 129,2

5 0,692

9,9 0,826

19,8 0,895

29,8 0,926

39,7 0,949

59,5 0,977

79,4 0,992

99,2 1,007

114,1 1,018

126,4 1,018

MLC Elekta Apex: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
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5.12.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Elekta Apex: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Lame deschise:
Nr. lamă: 3 – 16, 21 – 36, 45 – 48

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -50 mm şi +40 mm -29 mm

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,48 mm
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5.13 Datele aferente fasciculului pentru MHI MLC 60

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-623)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru câmpul MLC închis utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpurile MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
La p. 120, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Lame MLC retractate

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 121)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.13.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setările fălcilor pentru Beam Profile Editor/Phy-
sics Administration [mm]

Dimensiuni câmp MLC [mm²] 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

MHI MLC 60: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Pentru a introduce datele în software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration, utilizaţi

setarea pentru dimensiunea de câmp al fălcilor de 150 mm.
• Pentru iPlan RT Dose 3.x, este importantă prezenţa a cel puţin două coloane de fălci. De

aceea, trebuie să introduceţi de două ori datele MLC: o dată cu o dimensiune a câmpului
fălcilor de 150 mm şi a doua oară cu o dimensiune a câmpului fălcilor de 152 mm.

Datele aferente fasciculului pentru MHI MLC 60
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5.13.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MHI MLC 60: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 18 

Lame deschise:
Nr. lamă: 6 – 8, 12 – 19, 22 – 25

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -50 mm şi +50 mm -78 mm şi -77,5 mm

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.14 Datele aferente fasciculului pentru Novalis

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-624)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată:
• Falcă: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

NOTĂ: Introduceţi dimensiunea câmpului pătratic de 98 mm pentru dimensiunea de câmp
pătratic NLOut a fasciculului de tip creion.
 

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Câmp deschis:
• Falcă: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).
NOTĂ: Introduceţi dimensiunea efectivă a câmpului pătratic de 98 mm pentru cel mai mare
profil al dozei pe adâncime.
 

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
La p. 124, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).
NOTĂ: Introduceţi o dimensiune de câmp pătratic de 100 mm pentru cel mai mare câmp
MLC (rând) şi de 98 mm pentru cel mai mare câmp al fălcilor (coloană).
 

Pagina 56 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Novalis
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul MLC: 100 x 100 mm²
• Câmpul fălcilor: 98 x 98 mm²

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 98 x 98 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 125)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „M3_1.d01”, „M3_5.d01”,

…, „M3_100.d01”.
• Pentru fiecare câmp: administraţi 320 MU la o rată a dozajului de 320 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 123



5.14.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novalis: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Novalis
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5.14.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Novalis: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm

Figura 19 

Lame deschise:
Nr. lamă: 2 – 4, 7 – 20, 24 – 25

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -40 mm şi +40 mm -50 mm

Referinţe

Pentru mai multe exemple de caracteristici dozimetrice pentru Novalis, consultaţi Yin et al, 2002
(consultaţi referinţele generale disponibile la p. 333).

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 125



5.15 Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120
(filtru de aplatizare pentru SRS)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-625)

NOTĂ: Modul SRS se referă la filtrul de aplatizare pentru modul SRS al acceleratoarelor liniare
(linac) Novalis Tx şi Varian Trilogy. Acest mod SRS utilizează fascicule cu fotoni de 6 MV şi o rată
ridicată a dozajului, de 1.000 MU/min., în combinaţie cu o dimensiune limitată de câmp maxim de
15 x 15 cm². Dacă Linac este în modul SRS, acesta utilizează un filtru de aplatizare diferit. Astfel,
datele privind fasciculul pentru modurile Standard şi SRS sunt uşor diferite.
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
La p. 128, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Lamele MLC în poziţie de staţionare, dimensiunea câmpului 150 x 150 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 129)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „NTx_1.d01”,

„NTx_5.d01”, …, „NTx_100.d01” sau fişierele DICOM „DynLeafShift - Varian HD120
- ...dcm” corespunzătoare.

• În fiecare situaţie: administraţi 1.000 MU la o rată a dozajului de 1.000 MU/min.
Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.15.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varian HD120 (SRS): Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
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5.15.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian HD120 (SRS): Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 20 

Lame deschise:
Nr. lamă: 13 – 14, 23 – 38, 43 – 52

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -75 mm

Referinţe

Pentru mai multe exemple de caracteristici dozimetrice pentru Varian HD120, consultaţi Chang et
al, 2008 (consultaţi referinţele generale disponibile la p. 333).

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.16 Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120
(Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de
aplatizare)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-626)

NOTĂ: Suportul pentru fasciculele fără filtru de aplatizare este disponibil începând cu versiunea
iPlan RT 4.5.
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
La p. 132, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul fălcilor: 400 x 400 [mm²]
• Lamele MLC în poziţie de staţionare, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 133)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „NTx_1.d01”,

„NTx_5.d01”, …, „NTx_100.d01” sau fişierele DICOM „DynLeafShift - Varian HD120
- ...dcm” corespunzătoare.

• Pentru fiecare câmp: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.
Utilizaţi combinaţia adecvată de m MU şi m MU/min dacă rata dozajului de 300 MU/min nu
este disponibilă.
Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.16.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimen-
siuni
câmp
MLC
[mm²]

8 x 8 12 x
12 22 x 22 32 x

32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x
100

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 (Modul de iradiere standard): Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai
exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
• Pentru factorii de dispersie măsuraţi pentru o dimensiune de câmp rectangular de

300 x 220 mm², se va utiliza dimensiunea de câmp pătratic de 254 mm în software-ul Beam
Profile Editor/Physics Administration.

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
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5.16.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian HD120 (Modul de iradiere standard): Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile
profilului (direcţie X şi Y):

Figura 21 

Lame deschise:
Nr. lamă: 13 – 14, 23 – 38, 43 – 52

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -75 mm

Referinţe

Pentru mai multe exemple de caracteristici dozimetrice pentru Varian HD120, consultaţi Chang et
al, 2008 (consultaţi referinţele generale disponibile la p. 333).

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.17 Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D
(58 şi 82 lame)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-628)

NOTĂ: Suportul pentru fasciculele fără filtru de aplatizare (neplat) este disponibil începând cu
versiunea iPlan RT 4.5.
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată:
• Deschidere falcă Y: 100 mm
• Câmpul MLC: 100 x 110 mm²

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Câmp deschis:
• Deschidere falcă Y: 100 mm
• Câmp MLC (plan transversal x în-plan): 100 x 110 mm²

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci Y) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Deschideri falcă Y

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

10 x 10, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70, 90 x 90, 130 x 130, 190 x 190, 270 x 270, 400 x 400
[mm²]
La p. 136, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (58 şi 82 lame)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Fălci retractate, deschidere Y de 400 mm
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Deschideri falcă Y

Falca Y1 la -57 mm, falca Y2 la 77 mm (o marjă de 2 mm pentru deschiderea câmpului
MLC)
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 137)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.17.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări dimensiuni câmp de fălci Y [mm]

Dimensiuni
câmp MLC [mm²] 12 32 50 70 90 130 190 270 400

10 x 10 0,6760 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

30 x 30 0,6905 0,7800 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

50 x 50 0,6905 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

70 x 70 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

90 x 90 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

130 x 130 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

190 x 190 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

270 x 270 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

400 x 400 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Siemens 3-D (58 şi 82 lame): Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (58 şi 82 lame)
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5.17.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Siemens 3-D (58 şi 82 lame): Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X
şi Y):

Figura 22 

Lame deschise pentru 3-D MLC
58: Nr. lamă: 10, 13 – 17, 19 – 22
Lame deschise pentru 3-D MLC
82: Nr. lamă: 16, 19 – 23, 25 – 28

Lame închise:

Poziţie lamă IEC 1217 -25 mm şi +95 mm -25 mm

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.18 Datele aferente fasciculului pentru Siemens 160

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-627)

NOTĂ: Suportul pentru fasciculele fără filtru de aplatizare (neplat) este disponibil începând cu
versiunea iPlan RT 4.5.
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată.
• Deschidere falcă Y: 100 mm
• Câmpul MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru falca Y deschisă şi închisă utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci Y) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Deschideri falcă Y

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

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
La p. 140, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Deschidere falcă Y: 400 [mm]
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 160
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Deschideri falcă Y

Falca Y1 la -72 mm, falca Y2 la 52 mm (o marjă de 2 mm pentru deschiderea câmpului
MLC)
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 141)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.18.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări dimensiuni câmp de fălci Y [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

12 22 32 42 60 80 100 140 200 300 400

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

20 x 20 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690 0,8690

30 x 30 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090 0,9090

40 x 40 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384 0,9384

60 x 60 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823 0,9823

80 x 80 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105 1,0105

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

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

200 x 200 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133 1,1133

300 x 300 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

400 x 400 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

MLC Siemens 160: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 160
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5.18.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

MLC Siemens 160: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 23 

Lame deschise:
Nr. lamă: 27 – 34, 37 – 44, 49 – 50

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -75 mm şi +25 mm -175 mm

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.19 Datele aferente fasciculului pentru Siemens
ModuLeaf

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-629)

NOTĂ: Suportul pentru fasciculele fără filtru de aplatizare este disponibil începând cu versiunea
iPlan RT 4.5.
 

Specificaţiile privind dimensiunea câmpului fălcilor şi MLC din tabelul de mai jos se
bazează pe o lăţime de lamă izocentrică de 2,5 mm. Aceasta este o aproximare pentru
colimatorul ModuLeaf montat pe un Linac Siemens cu o valoare SCD de 678,6 mm sau pe
un Linac Elekta cu o valoare SCD de 673,6 mm. Pentru instalările cu SCD în afara acestui
interval, dimensiunile de câmp trebuie adaptate în mod specific.

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Aflaţi distanţa sursă-colimator (SCD) din sistemul MLC şi introduceţi valoarea în şablonul Ex-
cel. ☐

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [mm²] (plan transversal x în 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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi întotdeauna dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact,
120 x 100 mm² → 109 mm).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpuri de fălci (plan transversal x în-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]
• Câmpuri MLC (plan transversal x în-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]
La p. 144, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi întotdeauna dimensiuni de câmp
pătratic echivalente (mai exact, 120 x 100 mm² → 109 mm).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Siemens ModuLeaf
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul MLC: 120 x 100 mm2

• Câmpul fălcilor: 120 x 100 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.
Dacă utilizaţi Raw Data Mode pe software-ul Physics Administration, NU desprindeţi MLC
(consultaţi p. 279).

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmp de fălci (plan transversal x în-plan): 100 x 100 mm²
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 145)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.19.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 100
(109²)

5 x 5 0,423 0,468 0,470 0,471 0,472 0,474 0,474 0,475

10 x 10 0,451 0,723 0,737 0,738 0,737 0,744 0,745 0,744

15 x 15 0,451 0,743 0,815 0,828 0,830 0,831 0,832 0,832

20 x 20 0,451 0,743 0,848 0,867 0,874 0,875 0,876 0,876

30 x 30 0,451 0,743 0,868 0,897 0,910 0,917 0,920 0,920

40 x 40 0,451 0,743 0,868 0,912 0,927 0,937 0,943 0,945

60 x 60 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,963 0,971 0,973

80 x 80 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 0,990 0,993

100 x 100 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,007

120 x 100
(109²) 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,009

Siemens ModuLeaf: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Siemens ModuLeaf
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5.19.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Siemens ModuLeaf: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 24 

Lame deschise:
Nr. lamă: 7 – 12, 15 – 26, 33 – 34

Lame închise: (spaţiu de
5 mm între lame)

Poziţie lamă IEC 1217 -40 mm şi +40 mm -60 mm şi -55 mm

Observaţii importante

• Toate dimensiunile de câmp specificate în acest document se referă la distanţa de montare
standard pentru MLC ModuLeaf pentru toate acceleratoarele liniare (linac) Siemens, respectiv
SCD = 678,6 mm (măsurată între sursă şi capătul inferior al colimatorului). Verificaţi dacă
aparatul dvs. MLC utilizează această valoare SCD. Dacă valoarea SCD utilizată deviază mai
mult de 1% de la valoarea de 678,6 mm, contactaţi Brainlab pentru recomandări suplimentare,
deoarece dimensiunile de câmp configurate trebuie adaptate corespunzător.

• Asiguraţi-vă că apertura fălcilor nu depăşeşte niciodată 120 x 100 mm² cu MLC montat.

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.20 Datele aferente fasciculului pentru Varian 52

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-630)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).
NOTĂ: Introduceţi dimensiunea echivalentă a câmpului pătratic de 272 mm pentru cel mai
mare profil al dozei pe adâncime.
 

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
La p. 148, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).
NOTĂ: Introduceţi dimensiunea echivalentă a câmpului pătratic de 272 mm pentru cea mai
mare dimensiune de câmp.
 

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul fălcilor: 400 x 400 [mm²]
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 149)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „V52_1.d01”,

„V52_5.d01”, …, „V52_100.d01”.
• Pentru fiecare câmp: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.20.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 256
(272 x 272)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 256
(272 x 272) 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 52: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
• Pentru factorii de dispersie măsuraţi pentru o dimensiune de câmp rectangular de 290 x 256

mm², se va utiliza dimensiunea de câmp pătratic de 272 mm în software-ul Beam Profile
Editor/Physics Administration.

Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
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5.20.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian 52: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 25 

Lame deschise:
Nr. lamă: 9, 12 – 15, 17 – 20

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -85 mm

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.21 Datele aferente fasciculului pentru Varian 80

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-631)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).
NOTĂ: Introduceţi dimensiunea echivalentă a câmpului pătratic de 295 mm pentru cel mai
mare profil al dozei pe adâncime.
 

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
La p. 152, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).
NOTĂ: Introduceţi dimensiunea echivalentă a câmpului pătratic de 295 mm pentru cel mai
mare profil al dozei pe adâncime.
 

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul fălcilor: 400 x 400 [mm²]
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 153)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 80
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „V80_1.d01”,

„V80_5.d01”, …, „V80_100.d01”.
• Pentru fiecare câmp: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.21.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 300
(295 x 295)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 300
(295 x 295) 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 80: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
• Pentru factorii de dispersie măsuraţi pentru o dimensiune de câmp rectangular de

290 x 300 mm², se va utiliza dimensiunea de câmp pătratic de 295 mm în software-ul Beam
Profile Editor/Physics Administration.

Datele aferente fasciculului pentru Varian 80
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5.21.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian 80: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 26 

Lame deschise:
Nr. lamă: 16, 19 – 22, 24 – 27

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -80 mm

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.22 Datele aferente fasciculului pentru Varian 120
(filtru de aplatizare pentru SRS)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-632)

NOTĂ: Modul SRS se referă la filtrul de aplatizare pentru modul SRS al acceleratoarelor liniare
(linac) Novalis Tx şi Varian Trilogy. Acest mod SRS utilizează fascicule cu fotoni de 6 MV şi o rată
ridicată a dozajului, de 1.000 MU/min., în combinaţie cu o dimensiune limitată de câmp maxim de
15 x 15 cm². Dacă Linac este în modul SRS, acesta utilizează un filtru de aplatizare diferit. Astfel,
datele privind fasciculul pentru modurile Standard şi SRS sunt uşor diferite.
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
La p. 156, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Lamele MLC în poziţie de staţionare, dimensiunea câmpului 150 x 150 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 157)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „V120_1.d01”,

„V120_5.d01”, …, „V120_100.d01” sau fişierele DICOM „DynLeafShift - Varian 120
- ...dcm” corespunzătoare.

• În fiecare situaţie: administraţi 1.000 MU la o rată a dozajului de 1.000 MU/min.
Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.22.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC [mm²] 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x

100
120 x
120

150 x
150

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

Varian 120 (SRS): Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
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5.22.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian 120 (SRS): Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 27 

Lame deschise:
Nr. lamă: 21 – 22, 27 – 34, 37 – 44

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -75 mm

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.23 Datele aferente fasciculului pentru Varian 120
(Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de
aplatizare)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-633)

NOTĂ: Suportul pentru fasciculele fără filtru de aplatizare este disponibil începând cu versiunea
iPlan RT 4.5.
 

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50 ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53 ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) [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)
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54 ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
La p. 160, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56 ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

• Fălcile retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 161)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61 ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „V120_1.d01”,

„V120_5.d01”, …, „V120_100.d01” sau fişierele DICOM „DynLeafShift - Varian 120
- ...dcm” corespunzătoare.

• Pentru fiecare câmp: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.
Utilizaţi combinaţia adecvată de m MU şi m MU/min dacă rata dozajului de 300 MU/min nu
este disponibilă.
Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66 ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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5.23.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiuni
câmp MLC
[mm²]

12 x 12 22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 120 (Modul de iradiere standard): Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
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5.23.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian 120 (Modul de iradiere standard): Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile
profilului (direcţie X şi Y)

Figura 28 

Lame deschise:
Nr. lamă: 21 – 22, 27 – 34, 37 – 44

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -85 mm

FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
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6 MONTE CARLO:
ALGORITM

6.1 Introducere în algoritmul Monte Carlo

Prezentare generală

Descrierea de mai jos va oferi o prezentare generală a caracteristicilor fizice din spatele
algoritmului Monte Carlo (MC) pentru iPlan RT Dose. Scopul este de a permite utilizatorului să
lucreze cu software-ul, să înţeleagă comportamentul algoritmului MC şi înţelesul opţiunilor de
utilizator MC. Pentru informaţii detaliate referitoare la tehnicile MC în general şi XVMC în
particular, vom face referire la publicaţiile enumerate la secţiunea Pagina 335.
Noile tehnici de tratament al cancerului, cum ar fi IGRT şi IMRT permit o depozitare mai precisă a
dozei în volumul ţintă, precum şi un control îmbunătăţit al complicaţiilor tisulare normale. O
calculare exactă a dozei este esenţială pentru asigurarea calităţii tehnicilor îmbunătăţite. Metodele
convenţionale de calculare a dozei, cum ar fi algoritmul pentru fasciculul de tip creion, sunt de
înaltă calitate în regiunile cu ţesut omogen, de exemplu, din interiorul creierului. Totuşi, în cazul
tratamentelor din regiunile cap şi gât sau toracică, mai exact, în regiunile cu conţinut osos, ţesut
moale şi cavităţi de aer, este necesară o acurateţe îmbunătăţită. De exemplu, algoritmul pentru
fasciculul de tip creion este cunoscut ca supraestimând doza în volumul ţintă pentru tratamentul
tumorilor pulmonare de dimensiuni mici. Iar aceasta deoarece algoritmul pentru fasciculul de tip
creion calculează doza prin scalarea nucleelor de distribuţie a dozei pentru fasciculul de tip creion
în apă, pentru a putea lua în considerare eterogenităţile tisulare, dar această metodă conţine
limitări de acurateţe în cazul acestor regiuni. Algoritmii MC de calculare a dozei, pe de altă parte,
oferă rezultate cu un nivel de acurateţe mult mai ridicat, în special în cazul regiunilor eterogene.

Utilizarea algoritmului Monte Carlo în radioterapie

În radioterapie, tehnicile MC se aplică pentru soluţionarea problemei de transport al radiaţiilor
ionizante în corpul uman. Aici, radiaţia se descompune în particule cuantice singulare (fotoni,
electroni, pozitroni). Mişcarea acestor particule prin dispozitivul de iradiere şi ţesutul uman este
simulată luând în considerare proprietăţile materialului diferitelor componente ale capului Linac şi
ale ţesutului din fiecare element al volumului (voxel). Fotonii, electronii şi pozitronii interacţionează
cu electronii învelişurilor electronice ale atomilor şi cu câmpul electromagnetic al nucleelor
atomice. Acest fenomen poate genera evenimente de ionizare. Proprietăţile corespunzătoare ale
interacţiunii se bazează pe legile fizicii cuantice. Pentru capul Linac, aceste proprietăţi pot fi
calculate utilizând compoziţia atomică cunoscută a diferitelor componente; pentru pacient, ele
trebuie calculate pe baza imaginilor CT şi a unităţii Hounsfield din fiecare voxel. Proprietăţile
interacţiunii sunt date ca secţiuni transversale totale şi diferenţiale. Secţiunile transversale totale
caracterizează probabilităţile de interacţiune ale unei particule cu o energie dată, într-un mediu cu
o compoziţie atomică definită. Secţiunile transversale diferenţiale caracterizează funcţiile de
distribuţie a probabilităţii pentru generarea particulelor secundare, cu parametri de particule
secundari definiţi, cum ar fi energia şi unghiul de dispersie. Valorile aleatorii dintr-o simulare MC
sunt necesare pentru eşantionarea parametrilor specifici din cadrul acestor funcţii de distribuţie a
probabilităţii.
Pentru o prezentare mai complexă a tuturor chestiunilor asociate cu implementarea clinică a
planificării tratamentului cu fasciculul extern, bazat pe algoritmul Monte Carlo, facem referire la
prezentarea Reynaert et al (2007) sau la Raportul grupului de sarcini AAPM nr. 105 (2007).

MONTE CARLO: ALGORITM
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6.1.1 Algoritmul Brainlab Monte Carlo

Context

Algoritmul Monte Carlo, pentru software-ul iPlan RT Dose, se bazează pe algoritmul Monte Carlo
cu voxel de raze X, dezvoltat de Iwan Kawrakow şi Matthias Fippel (Kawrakow et al 1996, Fippel
et al 1997, Fippel 1999, Fippel et al 1999, Kawrakow şi Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel
2004).

Algoritmul Brainlab Monte Carlo

Cele trei componente ale algoritmului Brainlab MC:

Figura 29 
Algoritmul Brainlab MC este format din trei componente principale (consultaţi Figura 29). Prima
componentă se utilizează ca sursă de particule. Aceasta modelează partea superioară a capului
Linac (ţintă, colimator primar, filtru de aplatizare) şi generează fotoni, precum şi electroni
contaminanţi, de la distribuitorul aferent. Particulele sunt apoi transferate către ce-a de-a doua
componentă, modelul sistemului de colimaţie. În funcţie de configuraţia câmpului, particulele sunt
absorbite, difuzate sau transferate prin sistemul colimatorului, fără interacţiune. Particulele care
supravieţuiesc sunt transferate către motorul de calcul al dozei pentru pacient. În cadrul acestei
ultime componente, se simulează transportul radiaţiilor prin geometria pacientului şi se calculează
distribuţia dozei. În următoarele secţiuni, se caracterizează detaliat cele trei componente ale
algoritmului Brainlab MC.

Introducere în algoritmul Monte Carlo
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6.2 Modelul virtual de fluenţă a energiei (VEFM)

Context

Geometria ţintei, filtrul de aplatizare şi colimatorul principal nu se modifică atunci când se schimbă
forma câmpului. De aceea, se poate presupune că spaţiul fazic al fotonilor şi particulele încărcate
de deasupra fălcilor şi a colimatoarelor multilamelare (MLC) sunt independente de configuraţia
câmpului. Pentru a modela acest spaţiu fazic, se angajează modelul virtual de fluenţă a energiei
(VEFM). Cu anumite extensii, acest model se bazează pe lucrarea Fippel et al (2003).

Parametrii geometriei

VEFM constă din două sau trei surse de fotoni, cu forme gaussiene bidimensionale şi o sursă de
contaminare cu particule încărcate (electroni). Fotonul generează fotoni de tip Bremsstrahlung,
creaţi în ţintă, şi fotoni Compton difuzaţi de materialele colimatorului principal şi ale filtrului de
aplatizare. Pentru sursele de fotoni, sunt necesari diferiţi parametri. De exemplu, distanţele de la
surse la punctul focal nominal al fasciculului se estimează sau se preiau din informaţiile tehnice
furnizate de distribuitorul acceleratorului liniar (linac). Lăţimile gaussiene (deviaţiile standard),
precum şi greutăţile relative ale surselor de fotoni se fixează utilizând distribuţiile dozei măsurate
în aer. Pentru aceste măsurători, se fixează, de asemenea, parametrii suplimentari de corecţie a
coarnelor. Aceştia modelează deviaţiile profilului fasciculului pornind de la un profil plat ideal.

Parametrii aferenţi energiei

VEFM necesită, de asemenea, informaţii despre spectrul energiei de fotoni, precum şi fluenţa de
contaminare cu particule încărcate pe suprafaţa pacientului.
Aceste informaţii sunt derivate dintr-o curbă măsurată a dozei pe adâncime Dmeas(z) în apă,
pentru dimensiunea câmpului de referinţă (dimensiunea câmpului utilizată pentru doză –
calibrarea unităţii de monitor).
Curba Dmeas(z) se utilizează pentru reducerea la minimum a diferenţei pătratice pentru o curbă
calculată a dozei pe adâncime Dcalc(z). Pe baza presupunerilor pentru model, Dcalc(z) este dată
de:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

Setul de curbe pentru doza monoenergetică pe adâncime Dmono(E, z) se poate calcula utilizând
întregul sistem MC şi parametrii modelului de fascicul geometric derivaţi după fixarea profilurilor
măsurate în aer.

Intervalul parametrilor de energie

Setarea trebuie calculată pentru un tabel de energii încadrate între energia minimă a spectrului
Emin şi o energie care este puţin mai mare decât energia maximă Emax. Aceasta ne permite, de
asemenea, să utilizăm Emax ca parametru de fixare. În contrast cu documentul original (Fippel et
al 2003), noi modelăm spectrul energiei p(E) prin:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Această funcţie este comparabilă cu spectrele calculate utilizând EGSnrc (Kawrakow 2000) şi
BEAM (Rogers et al 1995), în special în regiunile cu nivel redus de energie.
Parametrii liberi l, b şi factorul de normalizare N trebuie fixaţi. Pentru Emin şi Emax, luăm, de obicei,
valorile fixate, dar, există şi posibilitatea de ajustare a acestora, deoarece, uneori, energia maximă
a spectrului poate fi diferită de setarea energiei nominale de fotoni din MV. Parametrul wɣ
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reprezintă greutatea totală a tuturor surselor de fotoni. Acesta se calculează prin wɣ = 1 - we, we
fiind greutatea sursei de contaminare cu electroni. Parametrul we se fixează, de asemenea,
utilizând doza măsurată pe adâncime în apă şi prin formula pentru Dcalc(z).
Acesta necesită calcularea MC a dozei pe adâncime pentru o sursă de contaminare pură cu
electroni în apă De(z).
Pentru că majoritatea electronilor îşi au originea în filtrul de aplatizare, locaţia sursei de electroni
se presupune a fi planul inferior al filtrului. Spectrul de energie a electronilor se estimează printr-o
distribuţie exponenţială conform descrierii Fippel et al (2003).

Monte Carlo şi fasciculul de tip creion

În cadrul procedurii de punere în funcţiune, toţi parametrii (stabiliţi şi fixaţi) se scriu într-un fişier
aferent profilului de dozare. Acest fişier se asociază apoi cu profilul acceleratorului liniar (linac)
corespunzător. De asemenea, se asociază cu profilul dozei pentru algoritmul aferent fasciculului
de tip creion. Aceasta înseamnă că algoritmul MC de calculare a dozei nu se poate utiliza fără
algoritmul aferent fasciculului de tip creion. Aceasta este o restricţie, dar a fost implementată în
software-ul de planificare a tratamentului iPlan RT Dose mulţumită celor trei avantaje principale:
• Permite utilizatorului să verifice rezultatele încrucişat utilizând două metode aproape

independente de calculare a dozei.
• Furnizează o tranziţie cursivă de la experienţa clinică (protocoale) bazată pe calculaţiile dozei

fasciculului de tip creion la o experienţă mai preciză, bazată pe calculaţiile Monte Carlo pentru
doză.

• Algoritmul mai rapid aferent fasciculului de tip creion poate fi utilizat pentru procesul
intermediar de planificare. Ulterior, utilizatorul poate trece la algoritmul Monte Carlo pentru a
ajustări de fineţe ale planului de tratament.

Astfel, punerea în funcţiune a algoritmului MC de calculare a dozei necesită punerea în funcţiune
a algoritmului aferent fasciculului de tip creion.
Înainte de utilizarea clinică a profilului MC de dozare, acesta trebuie validat în funcţie de
distribuţiile măsurate ale dozei şi de factorii de capacitate (dispersie) într-o fantomă de apă
omogenă. Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste date, facem referire la instrucţiunile de
măsurare a datelor de bază Monte Carlo.

Modelul virtual de fluenţă a energiei (VEFM)
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6.3 Modelarea sistemului de colimaţie

Fălcile

Componentele sistemului de colimaţie (fălci şi MLC) se modelează prin metode diferite.
Dreptunghiul dat de poziţiile ambelor perechi de fălci se utilizează pentru definirea spaţiului de
eşantionare a particulelor iniţiale. Mai exact, numai fotonii şi electronii se generează prin
deschiderea fălcii. Cu alte cuvinte, algoritmul MC presupune fălci blocate complet. Eroarea
acestei presupuneri este estimată a fi sub 0,5% mulţumită grosimii fălcilor şi atenuării generate de
materialul acestora. Mai mult, fasciculul este blocat de MLC, ducând la o reducere şi mai mare a
fluenţei fotonilor în afara limitelor fasciculului. Avantajul acestei abordări este că se economiseşte
timp de calcul. Simularea istoriilor fotonilor care se absorb în materialul fălcilor ar fi doar o
pierdere a puterii de calcul şi nu ar avea un efect semnificativ asupra acurateţei calculului.

Designurile lamelor MLC

Există diferite designuri pentru lamele MLC:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Figura 30 

Nr. Componentă

① MLC ideal (fără pierderi de radiaţii)

② Lame înclinate (Siemens)

③ Design de tip pas (Elekta)

④ Design de tip lambă şi canal (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Sunt reprezentate numai perechile cu 4 lame per MLC.

Simularea MLC în iPlan RT Dose

MLC poate fi simulat la două niveluri diferite de precizie, selectate de utilizatorul software-ului
iPlan RT Dose.
În cazul opţiunilor Monte Carlo, există posibilitatea de a selecta unul dintre următoarele modele
MLC:
• „Accuracy optimized” (setare implicită)
• „Speed optimized”

În funcţie de această selecţie şi de tipul de MLC, pentru simularea Monte Carlo se va utiliza unul
dintre modelele MLC reprezentate în Figura 30.

MONTE CARLO: ALGORITM
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Modelul unui MLC ideal (MLC din stânga sus din Figura 30) va fi utilizat dacă este selectată
opţiunea „Speed optimized”. Acest model nu ia în considerare spaţiile cu aer dintre lamele vecine
şi nici designul lambă şi canal aferent. Pe de altă parte, grosimea MLC, cu lăţimile lamelor,
materialul lamelor şi vârfurile rotunjite ale acestora (dacă sunt disponibile) se iau în considerare
corect în cazul selecţiei opţiunii „Speed optimized”. În special pentru Brainlab m3, timpul de
calculare poate fi redus prin factorii 2 – 3 utilizând această selecţie. Influenţa modelului MLC
„Speed optimized” asupra acurateţei dozei variază în funcţie de configurarea fasciculului.
Se aşteaptă să fie mică pentru fasciculele conformale, dar poate fi mai mare pentru fasciculele de
tip IMRT. De aceea, se recomandă să utilizaţi opţiunea „Speed optimized” numai pentru procesul
intermediar de planificare. Calculul final al dozei se va efectua cu un model „Accuracy optimized”.
Modelul „Accuracy optimized” ia întotdeauna în considerare designul limbă şi canal corect, în
funcţie de tipul MLC avut în vedere (consultaţi Figura 30).

Algoritmul de simulare MLC

Algoritmul din spatele acestor modele se bazează pe lucrarea publicată de Fippel (2004). Este
vorba de o simulare completă a geometriei MC pentru transportul fotonilor. Algoritmul ia în
considerare interacţiunile Compton, evenimentele de producţie a perechilor şi absorbţiile
fotoelectrice. Electronii primari şi secundari sunt simulaţi utilizând aproximarea de încetinire
continuă. În cadrul acestei abordări, geometriile sunt definite de planurile de amplasare virtuală şi
de suprafeţele cilindrului în spaţiul 3D. Planurile (şi suprafeţele) definesc limitele dintre regiunile
cu materiale diferite. Pentru colimatoare, în general, regiunile sunt formate dintr-un aliaj de
tungsten şi aer. Pentru aceste materiale, se utilizează tabelele cu materialele pentru secţiunile
transversale de fotoni precalculaţi, care utilizează codul XCOM (Berger şi Hubbell 1987), precum
şi tabelele cu intervalele şi puterea de oprire a electronilor, care utilizează software-ul ESTAR
(Berger 1993). Algoritmul de trasare a razelor cu particule se bazează pe măşti binare şi pe
modele binare, pentru identificarea indicilor regiunii. În completare la documentul original, au fost
implementate şi alte modele MLC.

Stabilirea poziţiilor lamelor

În iPlan RT Dose poziţia nominală a lamelor este definită în planul izocentric. Poziţia reală a
lamelor, aşa cum este ea cerută de algoritmul MC, se calculează de la poziţia nominală,
presupunând o calibrare a câmpului de lumină. În cazul unui MLC cu vârf rotunjit de lamă,
aceasta înseamnă că lama atinge linia dreaptă dintre punctul focal nominal şi poziţia nominală a
lamei. Astfel, linia dreaptă intră în tangenţă cu linia curbă a vârfului lamei.
În iPlan RT Dose 4.5 şi în cazul versiunilor ulterioare, poziţiile lamelor pentru perechile de lame
închise, se stabilesc în mod diferit. În cazul perechilor de lame închise, linia dreaptă dintre punctul
focal nominal şi poziţia nominală a lamelor trece direct prin punctul final al vârfului lamei. Acest
comportament a fost implementat pentru evitarea golurilor de aer dintre vârfurile lamelor opuse
dacă perechea de lame este închisă la distanţă de axă.

Modelarea sistemului de colimaţie
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6.4 Motorul de calcul MC al dozei pentru pacient

Context

Algoritmul MC de simulare a transportului fotonilor şi electronilor prin ţesutul uman se bazează pe
publicaţiile Kawrakow et al (1996), Fippel (1999), Kawrakow şi Fippel (2000). Acesta reprezintă un
algoritm istoric condensat, cu o limită continuă transversală de simulare a transportului electronilor
secundari şi contaminanţi. Algoritmul ia în considerare şi simulează electronii delta (electroni
secundari liberi, creaţi în timpul interacţiunilor electron-electron), precum şi fotonii Bremsstrahlung.
Pentru MC se iau în considerare simulările transportului de fotoni, interacţiunile Compton,
evenimentele de producţie a perechilor şi absorbţiile fotoelectrice. Mai multe tehnici de reducere a
diversităţii, cum ar fi repetarea istoricului electronilor, transportul multiplu de fotoni sau Ruleta
rusească, accelerează semnificativ viteza de calculare a dozei comparativ cu codurile MC de scop
general, de exemplu, EGSnrc (Kawrakow 2000). Istoricele particulelor MC pot rula fire paralele,
astfel încât codul beneficiază complet de utilizarea aparatelor multi-procesoare, cum ar fi staţia
de lucru iPlan Premium cu 8 nuclee de procesor. Rotaţiile cadrului de iradiere (statice şi
dinamice) sunt simulate continuu. Această funcţie reprezintă un avantaj mare în comparaţie cu alţi
algoritmi, cum ar fi fasciculul de tip creion, deoarece aceştia au nevoie de poziţii discrete ale
cadrului de iradiere pentru modelarea mişcării de rotaţie.

Calcularea densităţii masei

Pentru simulările MC, este necesară cunoaşterea secţiunilor transversale de fotoni, precum şi a
puterii de oprire a coliziunii electronilor şi a radiaţiilor. În general, aceşti parametri pot fi calculaţi în
cazul în care se cunoaşte compoziţia atomică a tipului de ţesut din fiecare voxel. Valorile HU sunt
disponibile în imaginile CT. Totuşi, nu există nicio mapare între HU şi anumite tipuri de ţesut
deoarece relaţia dintre HU şi compoziţia de elemente nu este unică. Cu alte cuvinte, există tipuri
diferite de ţesut cu HU identic. Astfel, dacă o valoare HU este măsurată utilizând exclusiv
scanarea CT, pot apărea erori la stabilirea compoziţiei de elemente dintr-un voxel specific.
Ca alternativă, algoritmul iPlan Monte Carlo utilizează o abordare diferită. Aceasta se bazează pe
curba de calibrare CT utilizată în activitatea de segmentare a suprafeţei, din iPlan. Valoarea HU
din tabelul de conversie a densităţii electronilor (ED) converteşte valori HU specifice CT în valori
ED specifice ţesutului. Valorile ED se raportează la apă. Algoritmii MC convertesc intern aceste
densităţi de electroni în toţi ceilalţi parametri necesari pentru calculele MC. Acestea sunt, de
exemplu, densităţile maselor, secţiunile transversale de fotoni şi puterile de oprire şi de dispersie
a electronilor. Această conversie se efectuează direct, mai exact, fără pasul intermediar
suplimentar de calculare a compoziţiei de elemente. Publicaţiile referitoare la VMC/XVMC
menţionate în Pagina 335 conţin mai multe informaţii despre această abordare.
Dacă densitatea masei ρ este cunoscută pentru un anumit voxel, secţiunea transversală totală
pentru, de exemplu, interacţiunile Compton μc(ρ, E) pentru un foton cu energie E se poate calcula
prin:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funcţia μcw(E) reprezintă secţiunea transversală Compton tabulată în apă, ρw reprezintă
densitatea masei de apă, iar funcţia fc(ρ) este o funcţie de fixare bazată pe datele aferente
secţiunii transversale ICRU analizate pentru ţesuturile corporale (ICRU 1992). Descompunerea în
factori într-o funcţie care depinde numai de ρ şi într-o a doua funcţie care depinde numai de E
reprezintă o aproximaţie. Cu toate acestea, datele din ICRU Report 46 (1992) implică faptul că
această aproximare este posibilă pentru ţesutul uman.

Ţesutul non-uman, cum ar fi implanturile, nu pot fi luate în considerare în mod corect.
Această situaţie poate duce la o calculare inexactă a dozei.
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Raportul secţiunii transversale Compton

Figura 30 indică raportul secţiunii transversale Compton fc(ρ) ca funcţie a densităţii masei ρ pentru
toate materialele din ICRU Report 46.

Figura 31 
Ilustraţia de mai sus prezintă raportul secţiunii transversale Compton versus densitatea masei
pentru toate materialele din ICRU Report 46 (cruciuliţe). Linia reprezintă o fixare pe aceste date.
Această funcţie este utilizată de MC pentru calcularea secţiunii transversale Compton.
Linia din Figura 30 reprezintă o fixare pe aceste date. Aceasta se află prin:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Această funcţie de fixare este utilizată de MC pentru calcularea secţiunii transversale Compton.
Există câteva materiale cu deviaţii de până la 1,5% între raportul secţiunii transversale reale şi
funcţia de fixare. Totuşi, acestea sunt materiale cum ar fi calculii la vezica biliară sau pietrele din
vezica urinară. Mai mult, compoziţia corectă de elemente dintr-un voxel dat este necunoscută. Se
cunoaşte numai un număr HU, diferite compoziţii de material putând duce la aceeaşi valoare HU.
Astfel, valoarea HU în sine are un anumit nivel de incertitudine care se suprapune în acest mod
peste incertitudinea funcţiei de fixare. Influenţa incertitudinii valorii HU pentru distribuţiile Monte
Carlo ale dozei calculate a fost discutată în literatura de specialitate (Vanderstraeten et al 2007).
Funcţiile de fixare similare există pentru calcularea producţiei de perechi şi a secţiunilor
transversale fotoelectrice, precum şi pentru calcularea puterii de coliziune a electronilor şi de
oprire a iradierii. Dependenţele acestora faţă de densitatea masei diferă, desigur, de fc(ρ).
Funcţia fc(ρ) se utilizează, de asemenea, pentru convertirea densităţilor maselor ρ în densităţi de
electroni ne sau vice versa. Relaţia este dată de:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

unde new reprezintă densitatea electronilor apei.

Motorul de calcul MC al dozei pentru pacient
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6.5 Parametrii MC

Context

Utilizatorul software-ului are o anumită influenţă asupra acurateţei de calculare a dozei prin
algoritmul MC, a timpul de calculare a dozei şi a tipului de rezultate pentru doză. Această influenţă
poate fi aplicată utilizând opţiunile algoritmului Monte Carlo disponibile în software-ul iPlan RT
Dose. Pot fi influenţaţi patru parametri:
• Rezoluţia spaţială (în mm)
• Diversitatea medie (în %)
• Tipul de rezultat pentru doză („Dose to medium” sau „Dose to water”)
• Modelul MLC („Accuracy optimized” sau „Speed optimized”)

Rezoluţia spaţială

Rezoluţia spaţială defineşte dimensiunea grilei de calcul al dozei interne prin algoritmul MC. Cu
toate acestea, nu înseamnă că dimensiunea finală a grătarului MC este egală exact cu valoarea
parametrului. Voxelii MC se construiesc prin combinarea unui număr integral de pixeli din cubul
CT original. Astfel, dimensiunile finale ale voxelilor sunt aproximativ egale cu valoarea
parametrului rezoluţiei spaţiale. Acestea pot fi, de asemenea, diferite pentru cele 3 direcţii
spaţiale. Mai mult, ele nu pot fi mai mici decât dimensiunile iniţiale ale pixelilor. Selectarea acestui
parametru are o influenţă puternică asupra timpului de calcul. Descreşterea acestui factor cu un
factor de 2 poate mări timpul de calcul printr-un factor de aproximativ 6. Rezoluţia spaţială este
limitată la valori între 2 şi 10 mm. O valoare mare, cum ar fi 5 mm, poate fi o alegere bună pentru
procesul intermediar de planificare sau pentru tumorile şi câmpurile de dimensiuni mari.
Calculaţiile finale ale dozei pentru tumorile mici, totuşi, se vor efectua cu o rezoluţie spaţială de 2
– 3 mm.

Diversitatea medie

Parametrul diversităţii medii estimează numărul de istorice ale particulelor necesare pentru
atingerea acestei variaţii per fascicul în % de doză maximă a acelui fascicul. Deoarece totul se
normalizează aici per fascicul, diversitatea finală din PTV poate fi mai mică. De exemplu, dacă
avem 5 fascicule care se suprapun în PTV şi fiecare fascicul se calculează cu o diversitate de 2%,
atunci diversitatea pentru PTV este de aproximativ 1%.
În regiunile care nu se suprapun, aceasta rămâne de 2%. Diversitatea statistică per voxel scade
odată cu creşterea numărului de istorice Nhist ca:

1 Nhist( )

mai exact, diversitatea statistică poate fi redusă printr-un factor de 2 dacă numărul de istorice este
crescut cu un factor de 4. Astfel, şi timpul de calcul va fi mărit cu un factor de 4. Setarea implicită
este de 2%; calculul final trebuie să fie de 1% sau mai mic.

Tipul de rezultate pentru doză

Aplicaţia iPlan RT Dose permite calcularea a 2 tipuri de doză diferite. Setarea implicită „Dose to
medium” înseamnă doza de energie reală, adică energia absorbită într-un element de ţesut mic
împărţit la masa elementului de ţesut respectiv. Opţiunea „Dose to water”, pe de altă parte, se
traduce prin energia absorbită într-o cavitate mică cu apă împărţită la masa acelei cavităţi, în care
un anumit nivel de ţesut, de exemplu, osos, înconjoară cavitatea (consultaţi Figura 32). Nu există
nicio diferenţă vizibilă între opţiunile „Dose to medium” şi „Dose to water” pentru majoritatea
tipurilor de ţesut moale uman. Cu toate acestea, opţiunea „Dose to water” poate avea o valoare
cu până la 15% mai mare decât opţiunea „Dose to medium” pentru ţesuturile osoase (AAPM
2007). Aceasta din cauza oaselor cu densitate ridicată care generează o fluenţă mai mare a
electronilor secundari în cavitatea cu apă şi, prin urmare, o doză mai mare faţă de cazul cavităţii
umplute şi cu os. Astfel, opţiunea „Dose to water” se va selecta dacă utilizatorul doreşte să afle
doza din celulele ţesuturilor moi din cadrul unei structuri osoase (consultaţi Figura 32).
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Relaţia dintre „Dose to water” Dw şi „Dose to medium” DM se calculează prin:

DW DM
S
ρ
--- 
 

M

W
=

cu (S/ρ)MW reprezentând un raport nerestricţionat al puterii de oprire a coliziunii masei electronilor
pentru apă, pentru media din spectrul fasciculului de fotoni. Acest raport este de aproximativ 1,0
pentru ţesuturile moi cu o densitate a masei de aproximativ 1,0 g/cm3. Raportul creşte până la
~1,15 pentru ţesuturile osoase cu o densitate a masei de până la 2,0 g/cm3.
Figura 32 ilustrează doza în mediu versus doza în apă:

Figura 32 
Opţiunea „Dose to medium” se va calcula dacă utilizatorul este interesat în doza medie dintr-un
voxel integral. Opţiunea „Dose to water” se va calcula dacă utilizatorul este interesat mai mult în
doza din cadrul celulelor ţesutului moale din jurul materialului osos.

Precizia modelului MLC

Precizia modelului MLC poate fi de tipul „Accuracy optimized” sau „Speed optimized”. „Accuracy
optimized” înseamnă că modelarea MLC se realizează cu un design integral lambă şi canal.
Acesta ia în considerare spaţiile de aer dintre lamele, vecine. Opţiunea „Speed optimized”
neglijează acest efect. Aceasta utilizează un model de MLC ideal (consultaţi Pagina 167 şi Figura
30). Astfel, această opţiune scurtează timpul de calcul. Pagina 167 conţine mai multe informaţii
detaliate cu privire la modelarea MLC.

Limitările algoritmului Monte Carlo

Acurateţea calculului dozei prin algoritmul Monte Carlo variază în funcţie de diversitatea
statistică definită. Valoarea utilizată pentru planul de tratament final trebuie să fie cât mai
mică posibil şi nu mai mare de 2%. Trebuie să reţineţi că diversitatea statistică se defineşte
raportat la cea mai mare doză din planul de tratament. În consecinţă, incertitudinea
valorilor de dozare din interiorul OAR în regiunea cu doză mică este mai mare raportat la
doza maximă din interiorul OAR.

Limitările calculelor generale pentru doză în cazul câmpurilor mici de tratament sunt
rezumate în Pagina 322. Ignorarea acestor limitări poate duce la deviaţii mai mari de 10%
ale dozei calculate faţă de doza reală furnizată.

Parametrii MC

172 Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab



7 MONTE CARLO:
MĂSURAREA DATELOR
GENERALE AFERENTE
FASCICULULUI

7.1 Noţiuni de bază

Scopul acestui capitol

Acest capitol oferă instrucţiuni generale despre modul în care trebuie achiziţionate datele aferente
fasciculului pentru colimatoarele multilamelare. Acesta este adecvat pentru planificarea
tratamentului utilizând algoritmul Monte Carlo de calculare a dozei, cu software-ul iPlan RT Dose
versiunea 4.0 şi versiunile ulterioare.
Informaţiile specifice MLC, cum ar fi dimensiunile câmpului MLC şi al fălcilor de utilizat pentru
măsurători, pot fi găsite în lista de verificat corespunzătoare.

Punerea în funcţiune a acceleratorului liniar

Înainte de a începe procedura de punere în funcţiune a acceleratorului dvs. liniar, trebuie să vă
familiarizaţi cu recomandările naţionale sau internaţionale cu privire la punerea în funcţiune a
acceleratorului liniar, de exemplu AAPM TG-106 Report:
Acest raport oferă îndrumări şi recomandări cu privire la selectarea corectă a fantomelor şi
detectoarelor, configurarea unei fantome pentru achiziţia datelor scanate şi nescanate,
procedurile de achiziţie a parametrilor specifici fasciculului de fotoni şi electroni şi metodele de
reducere a numărului de erori de măsurare (< 1%), procesarea datelor aferente fasciculului şi
convoluţia dimensiunii detectorului pentru profiluri exacte. TG-106 oferă, de asemenea, o
dezbatere scurtă cu privire la tendinţa emergentă din cadrul tehnicilor de simulare Monte Carlo în
cazul punerii în funcţiune a fasciculului de fotoni şi electroni. Procedurile descrise în cadrul acestui
raport trebuie să asiste fizicienii medicali calificaţi fie la măsurarea seturilor complete de date
aferente fasciculului, fie la verificarea subseturilor de date înainte de utilizarea iniţială sau la
măsurătorile periodice de asigurare a calităţii (Das et al 2008).

Definiţii şi abrevieri

Termen Explicaţie

CAX Central Axis (Axă centrală)

Linac Linear Accelerator (Accelerator liniar)

MLC Multileaf Collimator (Colimator multilamelar)

PDD Percentage Depth Dose (Doză procentuală pe adâncime)

SID Source-Isocenter Distance (Distanţa sursă-izocentru) (1.000
mm)
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Termen Explicaţie

SSD Source-surface Distance (Distanţa sursă-suprafaţă)

Condiţii necesare

Algoritmul Monte Carlo de calculare a dozei nu se poate utiliza fără algoritmul aferent fasciculului
de tip creion. Astfel, punerea în funcţiune a algoritmului Monte Carlo de calculare a dozei necesită
punerea în funcţiune a algoritmului aferent fasciculului de tip creion. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Pagina 71.

Scopul măsurătorilor

Niciuna dintre datele măsurate în apă şi în aer nu se utilizează direct în timpul calculării dozei prin
algoritmul Monte Carlo în iPlan RT. Măsurătorile în aer se utilizează intermediar în timpul
procesării datelor. Acestea sunt necesare în principal pentru stabilirea deviaţiilor de la un profil
plat ideal (coarne etc.) şi pentru stabilirea formelor şi greutăţilor diferitelor surse de fotoni. În
timpul acestei fixări, se iau în considerare efectele volumului generate de dimensiunea camerei,
inclusiv capacul de alamă integrat. Parametrii care influenţează dimensiunile surselor de fotoni şi
lăţimile penumbrei profilului nu se fixează utilizând măsurători în aer; acestea se ajustează
utilizând scanările profilului de câmp mic pentru SSD = 900 mm în apă.
Parametrii spectrului de energie şi greutatea sursei de contaminare cu electroni se fixează
utilizând o curbă a dozei pe adâncime de SSD = 1.000 mm, 100 x 100 mm² în apă. Calibrarea
dozei/MU se ajustează, de asemenea, utilizând doza absolută pentru acest câmp. Toate datele
pentru SSD = 900 mm (inclusiv doza absolută) se utilizează pentru comparaţia cu calculele
dozelor aferente fantomei, mai exact, pentru verificarea modelului capului Linac final. Rezultatele
comparaţiei sunt prezentate într-un fişier PDF. Alături de fişierul cu parametrii fixaţi (denumit
Monte Carlo Dose Profile (Profil de dozare Monte Carlo)), acest fişier PDF este pus la dispoziţie
utilizatorului pentru consultare.

Acurateţea măsurătorilor

Măsurătorile specificate în cadrul acestui ghid de utilizare sunt suficiente pentru a atinge
acurateţea specificată pentru algoritmii de dozaj Brainlab. Dacă doriţi să îmbunătăţiţi acurateţea
calculării dozei, realizaţi măsurătorile cu atenţie maximă, repetaţi-le, selectaţi cele mai bune
rezultate (de exemplu, cel mai mic zgomot) şi faceţi media acestora. Un increment mai fin decât
cel recomandat pentru dimensiunea câmpului, adâncime sau direcţia radială, deşi nu este interzis,
nu va îmbunătăţi semnificativ acurateţea de dozare.

Acurateţea tuturor algoritmilor de dozaj Brainlab depinde direct de acurateţea intervalului
de măsurători ale datelor aferente fasciculului. Trebuie să vă asiguraţi că măsurarea
datelor aferente fasciculului acoperă intervalul de dimensiuni şi adâncimi de câmp care va
fi utilizat la planificarea ulterioară a tratamentului. Este în special cazul măsurătorilor
realizate pentru factorii de dispersie, profilurile radiale şi doza pe adâncime.

Pentru rezultate exacte, trebuie să configuraţi cu atenţie maximă Linac şi rezervorul
motorizat de apă. Axa fasciculului central trebuie să fie amplasată cu exactitate pe
verticală, mai exact, în poziţie ortogonală faţă de suprafaţa apei. Direcţia de mişcare a
detectorului trebuie să fie aliniată exact cu suprafaţa apei şi cu axa fasciculului central, în
fiecare caz.

Verificarea profilului fasciculului

Fizicianul spitalului este răspunzător pentru realizarea unei verificări adecvate a fiecărui profil de
fascicul nou creat sau modificat (profilul aparatului). Aici este inclusă şi testarea neîntreruptă
pentru fiecare modalitate şi condiţie de tratament care urmează să fie utilizate clinic. Se
recomandă să consultaţi întotdeauna recomandările naţionale şi internaţionale referitoare la
asigurarea calităţii (de exemplu, IAEA TRS-430).

Noţiuni de bază
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Responsabilitatea

Când datele măsurate se transmit către Brainlab, Brainlab nu are posibilitatea de verificare
a corectitudinii:
• datelor recepţionate de la un utilizator
• datelor returnate către un utilizator.

Orice feedback sau recomandări furnizate de Brainlab pe baza datelor recepţionate depind
de corectitudinea datelor respective. Dacă datele recepţionate au fost procesate de
Brainlab şi returnate către utilizator, nu se confirmă faptul că datele returnate sunt corecte.
Utilizatorul este unicul responsabil pentru verificarea corectitudinii datelor returnate de
Brainlab şi, de asemenea, este unicul responsabil pentru verificarea corectitudinii
feedback-ului sau a recomandărilor oferite de Brainlab. Înainte de efectuarea tratamentului
pentru pacient, utilizatorul trebuie să valideze siguranţa şi eficienţa datelor returnate de
Brainlab. Faptul că Brainlab procesează anumite date nu influenţează răspunderea
generală a utilizatorului pentru corectitudinea profilului final al fasciculului.
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7.1.1 Echipamente recomandate

Echipament

Componentă Explicaţie

Rezervor motori-
zat de apă

Utilizaţi un rezervor motorizat de apă cu o dimensiune suficientă: rezervorul
trebuie să se extindă la cel puţin 50 mm dincolo de cele patru laturi ale di-
mensiunii câmpului măsurat, la adâncimea măsurătorii. De asemenea, aces-
ta trebuie să se extindă la cel puţin 50 mm dincolo de adâncimea maximă de
măsurare. Pentru o dimensiune standard a câmpului de 400 x 400 mm2,
sunt necesare o adâncime de până la 350 mm, o fantomă cu o zonă de bază
mai mare de 500 x 500 mm2 şi o adâncime a apei de cel puţin 400 mm.

Cameră calibrată

Utilizaţi o cameră calibrată: o cameră cilindrică de ionizare, calibrată, cu un
volum al cavităţii de cel puţin 0,125 cm3, dar nu mai mult de 0,6 cm3. Punctul
real de măsurare va fi stabilit pe baza standardelor de dozimetrie internaţio-
nale în vigoare (de exemplu, IAEA TRS-398) şi conform recomandării cores-
punzătoare a furnizorului detectorului.

Cameră de ioni-
zare

Utilizaţi o cameră de ionizare: o cameră cilindrică de ionizare, cu un volum al
cavităţii de 0,125 cm3 sau mai mic. Punctul real de măsurare va fi stabilit pe
baza standardelor de dozimetrie internaţionale în vigoare (de exemplu, IAEA
TRS-398) şi conform recomandării corespunzătoare a furnizorului detectoru-
lui.

Detector de înaltă
rezoluţie

Pentru măsurătorile profilului de înaltă rezoluţie şi pentru dozimetria câmpuri-
lor de dimensiuni mici, utilizaţi un detector foarte mic. Brainlab recomandă
utilizarea unei diode stereotactice neprotejate.

Capac mic inte-
grat

Pentru măsurătorile în aer, utilizaţi un capac mic din alamă, integrat sau
dintr-un material cu densitate similară a masei. Grosimea capacului integrat:

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.≈≈

Reţineţi că sensibilitatea detectorului poate varia în funcţie de orientarea acestuia.
Respectaţi specificaţiile şi recomandările oferite de producător pentru echipamentul dvs.
de dozimetrie.

Noţiuni de bază
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7.2 Sisteme de coordonate

Context

Măsurătorile descrise în acest document se bazează pe sistemul de coordonate ilustrat în
continuare.
• Toate unităţile de lungime sunt date în mm.
• Pentru toate măsurătorile, unghiul colimatorului şi unghiul cadrului de iradiere trebuie setate la

0°.
• Consultaţi lista de verificat specifică pentru colimatorul dvs. MLC (consultaţi p. 183).

Sistemul de coordonate

①

②

Figura 33 

Nr. Componentă

① Măsurători în aer

② Măsurători în apă

Înţelegerea sistemului de coordonate

Sistemul de coordonate corespunde sistemului fixat al IEC 1217, dar rotit la 180 în jurul axei X,
mai exact punctele Y şi Z în direcţii opuse.

Măsurare Explicaţie

Aer

Pentru toate măsurătorile în aer, originea sistemului de coordonate nu se află
în izocentru, ci în punctul nominal al sursei de fotoni din ţintă, mai exact, la
distanţă SID faţă de izocentru, conform indicaţiilor de mai sus. Mai exact,
coordonatele Z pentru toate măsurătorile în aer (în special, profilurile Z) tre-
buie specificate sub forma unei distanţe până la punctul sursei (punctul focal),
în milimetri.
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Măsurare Explicaţie

Apă

Pentru măsurătorile în apă, sistemul de coordonate este puţin diferit. Aici, ori-
ginea se află la suprafaţa fantomei de apă; mai exact, curbele dozei pe adân-
cime se măsoară ca doză per adâncime în apă, în milimetri. Direcţiile X, Y şi
Z rămân aceleaşi. Aceste direcţii sunt independente de direcţia de montare a
colimatorului multilamelar (MLC). Cu alte cuvinte, este posibilă utilizarea coli-
matoarelor cu lame care se deplasează în direcţie X, dar şi a celor cu lame
care se deplasează în direcţie Y.

Sisteme de coordonate
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7.3 Corecţia datelor

Context

Se permite un nivel limitat de corecţie a datelor, cu scopul eliminării micilor erori care apar în
timpul achiziţiei datelor pentru măsurare. Cu toate acestea, astfel de corecţii trebuie să fie
abordate cu atenţie. Este întotdeauna mai bine să evitaţi corecţiile măsurând datele care nu
necesită modificări.
De exemplu, pentru a lua în considerare deviaţiile axei centrale, generate de erorile de măsurare,
este util să mutaţi profilurile cu distanţa corespunzătoare în afara axei.
De asemenea, poate ajuta dacă stabiliţi o simetrie între profilurile măsurate deoarece algoritmul
de fixare presupune profiluri simetrice. Este întotdeauna mai bine dacă acceleratorul poate
produce profiluri simetrice (sau aproape simetrice) şi profiluri plate.
Stabilirea simetriei nu se va efectua înainte de centrarea profilurilor (luând în considerare
deviaţiile axei centrale).

Formatul datelor

Toate datele măsurate (în apă şi în aer) trebuie introduse în Beam Profile Editor utilizând modul
Raw Data Raw Data Input sau Monte Carlo din Physics Administration, puse la dispoziţie de
Brainlab. Fişierele rezultate (cu extensia *.xmcdat), care conţin setul complet de măsurători per
energie de fotoni, vor fi transmise la adresa radio.physics@brainlab.com.
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7.4 Măsurători în aer aferente datelor fasciculului

Camere de ionizare

Utilizaţi o cameră de ionizare cu capac din alamă integrat (sau dintr-un material similar) pentru a
măsura profilurile X, Y şi Z în aer, pentru toate energiile de fotoni şi pentru diferite dimensiuni de
câmp. Dimensiunile de câmp pentru colimatorul dvs. multilamelar (MLC) sunt documentate în lista
de verificat corespunzătoare (Pagina 183). Dacă este posibil, numai fălcile trebuie să intre în
colimaţie cu câmpurile, mai exact, lamele MLC trebuie să fie retractate complet. Dacă nu este
posibil (de exemplu, în cazul colimatoarelor Siemens şi Elekta), utilizaţi MLC drept pereche de
fălci. Pentru un Linac cu un singur MLC (fără fălci), de exemplu, MHI, utilizaţi MLC pentru
colimaţia câmpului.

Capacul integrat

Scopul principal al capacului de alamă integrat, în timpul scanărilor în aer, este de a îndepărta
contaminarea cu electroni a capului Linac din semnalul de măsurare. Astfel, grosimea capacului
trebuie să fie mai mare decât intervalul maxim al acestor electroni.
Pe de altă parte, reducerea rezoluţiei spaţiale a scanărilor profilurilor în aer şi valoarea medie a
volumului sunt elemente care influenţează măsurătorile în aer ale factorilor de capacitate într-un
câmp mic, din cauza grosimilor mai mari ale pereţilor. Astfel, formula din Pagina 176 trebuie luată
în considerare ca un compromis între ambele cerinţe. Dacă un capac integrat nu este disponibil
conform acestei recomandări, puteţi utiliza un capac cu o grosime mai mare, îndepărtarea
contaminării cu electroni fiind mai importantă decât rezoluţia spaţială.

Formele câmpului MLC şi al fălcilor

Oferiţi întotdeauna forme corecte ale câmpului MLC şi al fălcilor, pentru fiecare dintre dimensiunile
de câmp. Se vor măsura următoarele date:
• Profilul Z (doza pe adâncime) la axa centrală (X = Y = 0) de la aproximativ Z = 850 la Z = 1.150

(Z = 0: corespunde punctului focal nominal al sursei de fotoni)
• 3 profiluri X pentru Y = 0 şi Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• 3 profiluri Y pentru X = 0 şi Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• Factorii de capacitate în aer la Z = 1.000 pentru toate dimensiunile de câmp normalizate de

unul dintre câmpuri, de obicei, cel mai mare câmp (de exemplu, 400 x 400 mm²) sau câmpul de
100 x 100 mm²

Măsurători în aer aferente datelor fasciculului
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7.5 Măsurători în apă aferente datelor fasciculului

Doza absolută

Trebuie să măsuraţi doza absolută în Gray per unitate de monitor pentru o dimensiune de câmp
de 100 x 100 mm2 atât pentru SSD = 900 mm, cât şi pentru SSD = 1.000 mm, la o adâncime de
referinţă a apei, de exemplu, de 100 mm sau la adâncimea dozei maxime. Aici, se va utiliza o
cameră de ionizare calibrată pentru măsurătorile dozei absolute. Atât fălcile, cât şi MLC, trebuie
să intre în colimaţie cu câmpul.

Măsurătorile în apă (SSD = 1.000 mm)

Profilurile X, Y şi Z (doza pe adâncime) în apă sunt necesare pentru toate energiile de fotoni şi
pentru dimensiunea de câmp 100 x 100 mm2 (distanţa sursă-suprafaţă a fantomei de apă:
SSD = 1.000 mm). Atât fălcile, cât şi MLC, trebuie să intre în colimaţie cu câmpul:
• Profilul Z (doză pe adâncime) la axa centrală (X = Y = 0), Z = 0: corespunde suprafeţei

fantomei de apă
• 3 profiluri X pentru Y = 0 şi adâncimea dozei maxime, Z = 100, Z = 200
• 3 profiluri Y pentru X = 0 şi adâncimea dozei maxime, Z = 100, Z = 200

Profilurile X şi Y trebuie măsurate utilizând detectori suficient de mici pentru dimensiunea de
câmp corespunzătoare şi pentru a reproduce corect penumbra. Curba dozei pe adâncime a axei
centrale se va măsura cu o cameră de ionizare sau cu un detector cu diodă. Aceasta se utilizează
pentru stabilirea distribuţiei energiei de fotoni şi a nivelului de contaminare cu electroni.

Măsurătorile în apă (SSD = 900 mm)

Profilurile X, Y şi Z (doza pe adâncime) în apă sunt necesare pentru toate energiile de fotoni şi
pentru diferitele dimensiuni de câmp (distanţa sursă-suprafaţă a fantomei de apă: SSD = 900
mm). Dimensiunile de câmp pentru colimatorul dvs. multilamelar (MLC) sunt documentate în lista
de verificat corespunzătoare (Pagina 183). Atât fălcile, cât şi MLC, trebuie să intre în colimaţie cu
câmpul:
• Profilul Z (doză pe adâncime) la axa centrală (X = Y = 0), Z = 0: corespunde suprafeţei

fantomei de apă
• 3 profiluri X pentru Y = 0 şi adâncimea dozei maxime, Z = 100, Z = 200
• 3 profiluri Y pentru X = 0 şi adâncimea dozei maxime, Z = 100, Z = 200
• Factorii de capacitate la Z = 100 pentru toate dimensiunile de câmp, normalizaţi la un câmp de

100 x 100, la SSD = 900 mm
Toate PDD-urile, profilurile X şi Y şi factorii de capacitate se vor măsura utilizând detectori
suficient de mici pentru dimensiunea de câmp corespunzătoare şi pentru a reproduce corect
penumbra.
PDD-urile şi factorii de capacitate pentru câmpuri mari se vor măsura utilizând o cameră de
ionizare de volum mediu sau mare (0,1 cm3– 0,6 cm3) pentru a evita efectul variaţiilor de energie
de răspuns (consultaţi secţiunea III.D.5 şi fig. 1 din AAPM TG-106 Report (Das et al 2008).

Asigurarea acurateţei

Pentru a obţine o măsurare exactă a dozei absorbite în apă, trebuie să aplicaţi înregistrării
dozimetrului o serie de corecţii, de exemplu, calitatea fasciculului (energia Linac),
presiunea, temperatura şi polaritatea. Trebuie să consultaţi documentaţia furnizată odată
cu echipamentul dvs. dozimetric, precum şi standardele aplicabile în ţara dvs.
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8 MONTE CARLO: LISTE DE
VERIFICAT PENTRU
DATELE AFERENTE
FASCICULULUI

8.1 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Beam
Modulator

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o versiune
mai recentă.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
Z = 850 ... 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 104 x 96;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 104 x 96;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 104 x 96;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 104 x 96;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 104 x 96;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC: 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
SSD = 900

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC: 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC: 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC: 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.2 Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi şi
MLCi2

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru MLCi este disponibil începând cu versiunea iPlan RT Dose
4.1 (licenţă necesară). Suportul Monte Carlo pentru MLCi2 este disponibil începând cu versiunea
iPlan RT Dose 4.5.3 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4
sau o versiune mai recentă.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: utilizaţi colimatorul multi-
lamelar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: utilizaţi colimatorul multi-
lamelar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: utilizaţi colimatorul multi-
lamelar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: utilizaţi colimatorul multi-
lamelar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC şi al fălcilor: 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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC şi al fălcilor: 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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC şi al fălcilor: 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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC şi al fălcilor: 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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi şi MLCi2
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8.3 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Agility

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.5.3 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o
versiune mai recentă.
 

Nu utilizaţi „guard leaves” (de exemplu perechi de lame deschise suplimentare sub falca
adiacentă cu şi în aceeaşi poziţie cu a ultimei lame din câmp) pentru măsurătoare.

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: utilizaţi colimatorul multi-
lamelar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: utilizaţi colimatorul multi-
lamelar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: utilizaţi colimatorul multi-
lamelar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: utilizaţi colimatorul multi-
lamelar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC şi al fălcilor:
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC şi al fălcilor:
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC şi al fălcilor:
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC şi al fălcilor:
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.4 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,42 mm

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.5.4 (licenţă necesară) şi necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 135,5 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,4 x 19,4,
29 x 29, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x
96,8, 111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3, 96,8 x
111,3, 135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
Z = 850 … 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,4 x 19,4,
29 x 29, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x
96,8, 111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3, 96,8 x
111,3, 135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,4 x 19,4,
29 x 29, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x
96,8, 111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3, 96,8 x
111,3, 135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,4 x 19,4,
29 x 29, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x
96,8, 111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3, 96,8 x
111,3, 135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 96,8 x 96,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 96,8 x 96,8;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 96,8 x 96,8;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 96,8 x 96,8;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 96,8 x 96,8;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1,
135,5 x 96,8
SSD = 900

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1,
135,5 x 96,8
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1,
135,5 x 96,8
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1,
135,5 x 96,8
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.5 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,43 mm

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.5.4 (licenţă necesară) şi necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 136,5 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2
x 97,2, 111,8 x 111,8, 58,3 x 111,8, 97,2 x
111,8, 136,1 x 58,3, 136,1 x 97,2
Z = 850 … 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2
x 97,2, 111,8 x 111,8, 58,3 x 111,8, 97,2 x
111,8, 136,1 x 58,3, 136,1 x 97,2
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2
x 97,2, 111,8 x 111,8, 58,3 x 111,8, 97,2 x
111,8, 136,1 x 58,3, 136,1 x 97,2
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2
x 97,2, 111,8 x 111,8, 58,3 x 111,8, 97,2 x
111,8, 136,1 x 58,3, 136,1 x 97,2
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 97,2 x 97,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 97,2 x 97,2;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 97,2 x 97,2;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 97,2 x 97,2;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 97,2 x 97,2;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2,
111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8,
97,2 x 111,8,
136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2
SSD = 900

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2,
111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8,
97,2 x 111,8,
136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2,
111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8,
97,2 x 111,8,
136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2,
111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8,
97,2 x 111,8,
136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.6 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,44 mm

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.5.4 (licenţă necesară) şi necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 136,6 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6
x 97,6, 112,2 x 112,2, 58,6 x 112,2, 97,6 x
112,2, 136,6 x 58,6, 136,6 x 97,6
Z = 850 … 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6
x 97,6, 112,2 x 112,2, 58,6 x 112,2, 97,6 x
112,2, 136,6 x 58,6, 136,6 x 97,6
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6
x 97,6, 112,2 x 112,2, 58,6 x 112,2, 97,6 x
112,2, 136,6 x 58,6, 136,6 x 97,6
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6
x 97,6, 112,2 x 112,2, 58,6 x 112,2, 97,6 x
112,2, 136,6 x 58,6, 136,6 x 97,6
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 97,6 x 97,6;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 97,6 x 97,6;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 97,6 x 97,6;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 97,6 x 97,6;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 97,6 x 97,6;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2,
97,6 x 112,2,
136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6
SSD = 900

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2,
97,6 x 112,2,
136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2,
97,6 x 112,2,
136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2,
97,6 x 112,2,
136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.7 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,45 mm

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.5.4 (licenţă necesară) şi necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 137,2 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x
98, 112,7 x 112,7, 58,8 x 112,7, 98 x
112,7, 137,2 x 58,8, 137,2 x 98
Z = 850 … 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat
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Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x
98, 112,7 x 112,7, 58,8 x 112,7, 98 x
112,7, 137,2 x 58,8, 137,2 x 98
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x
98, 112,7 x 112,7, 58,8 x 112,7, 98 x
112,7, 137,2 x 58,8, 137,2 x 98
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x
98, 112,7 x 112,7, 58,8 x 112,7, 98 x
112,7, 137,2 x 58,8, 137,2 x 98
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7,
98 x 112,7,
137,2 x 58,8,
137,2 x 98
SSD = 900

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7,
98 x 112,7,
137,2 x 58,8,
137,2 x 98
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7,
98 x 112,7,
137,2 x 58,8,
137,2 x 98
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7,
98 x 112,7,
137,2 x 58,8,
137,2 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.8 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,46 mm

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.5.4 (licenţă necesară) şi necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 137,8 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x
98,4, 113,2 x 113,2, 59 x 113,2, 98,4 x
113,2, 137,8 x 59, 137,8 x 98,4
Z = 850 … 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x
98,4, 113,2 x 113,2, 59 x 113,2, 98,4 x
113,2, 137,8 x 59, 137,8 x 98,4
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x
98,4, 113,2 x 113,2, 59 x 113,2, 98,4 x
113,2, 137,8 x 59, 137,8 x 98,4
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x
98,4, 113,2 x 113,2, 59 x 113,2, 98,4 x
113,2, 137,8 x 59, 137,8 x 98,4
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 98,4 x 98,4;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 98,4 x 98,4;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 98,4 x 98,4;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 98,4 x 98,4;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 98,4 x 98,4;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2,
59 x 113,2,
98,4 x 113,2,
137,8 x 59,
137,8 x 98,4
SSD = 900

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2,
59 x 113,2,
98,4 x 113,2,
137,8 x 59,
137,8 x 98,4
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2,
59 x 113,2,
98,4 x 113,2,
137,8 x 59,
137,8 x 98,4
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2,
59 x 113,2,
98,4 x 113,2,
137,8 x 59,
137,8 x 98,4
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.9 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,47 mm

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.5.4 (licenţă necesară) şi necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 138,3 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x
98,8, 113,6 x 113,6, 59,3 x 113,6, 98,8 x
113,6, 138,3 x 59,3, 138,3 x 98,8
Z = 850 … 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x
98,8, 113,6 x 113,6, 59,3 x 113,6, 98,8 x
113,6, 138,3 x 59,3, 138,3 x 98,8
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x
98,8, 113,6 x 113,6, 59,3 x 113,6, 98,8 x
113,6, 138,3 x 59,3, 138,3 x 98,8
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x
98,8, 113,6 x 113,6, 59,3 x 113,6, 98,8 x
113,6, 138,3 x 59,3, 138,3 x 98,8
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 98,8 x 98,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 98,8 x 98,8;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 98,8 x 98,8;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 98,8 x 98,8;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 98,8 x 98,8;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6,
98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8
SSD = 900

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6,
98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6,
98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6,
98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.10 Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex,
Lăţime lamelară: 2,48 mm

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.5.4 (licenţă necesară) şi necesită integrarea cu Elekta/Mosaiq.
 

NOTĂ: Pentru Apex, colimatorul este de obicei rotit la 270°. În schimb, pentru achiziţia datelor
privind fasciculul, unghiul colimatorului trebuie să fie setat la 0°. În această poziţie, lamele se
deplasează în direcţia mesei cu cadru.
 

NOTĂ: Mărimea maximă a câmpului MLC este de 138,88 x 116 mm². Mărimea câmpului fălcilor
este întotdeauna setată la 140 x 120 mm².
 

Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2
x 99,2, 114,1 x 114,1, 59,5 x 114,1, 99,2 x
114,1, 138,9 x 59,5, 138,9 x 99,2
Z = 850 … 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2
x 99,2, 114,1 x 114,1, 59,5 x 114,1, 99,2 x
114,1, 138,9 x 59,5, 138,9 x 99,2
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2
x 99,2, 114,1 x 114,1, 59,5 x 114,1, 99,2 x
114,1, 138,9 x 59,5, 138,9 x 99,2
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2
x 99,2, 114,1 x 114,1, 59,5 x 114,1, 99,2 x
114,1, 138,9 x 59,5, 138,9 x 99,2
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 99,2 x 99,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 99,2 x 99,2;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 99,2 x 99,2;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 99,2 x 99,2;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 99,2 x 99,2;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1,
99,2 x 114,1,
138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2
SSD = 900

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1,
99,2 x 114,1,
138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1,
99,2 x 114,1,
138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de
măsurători

Echipament Consultaţi, de
asemenea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1,
99,2 x 114,1,
138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

11

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.11 Datele aferente fasciculului pentru MHI MLC 60

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară).
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
Z = 850 ... 1.150

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

30
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

10
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100;
SSD = 900

10

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.12 Date aferente fasciculului pentru Novalis/Brainlab
m3 (MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron,
Primus, Oncor cu 82 lame)

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o versiune
mai recentă.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100
Dimensiune câmp fălci: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Dimensiune câmp fălci: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100
Dimensiune câmp fălci: 98 x 98
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Dimensiune câmp fălci: 98 x 98
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Dimensiune câmp fălci: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Date aferente fasciculului pentru Novalis/Brainlab m3 (MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor cu 82 lame)
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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8.13 Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3
pe Siemens Oncor 160/Artiste

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o versiune
mai recentă.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98,7
Dimensiune câmp fălci: 98 x 94
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98,7
Dimensiune câmp fălci: 98 x 94
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98,7
Dimensiune câmp fălci: 98 x 94
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3 pe Siemens Oncor 160/Artiste
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98,7
Dimensiune câmp fălci: 98 x 94
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 98 x 98,7
Dimensiune câmp fălci: 98 x 94
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3 pe Siemens Oncor 160/Artiste
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8.14 Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120
(filtru de aplatizare pentru SRS)

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară).
 

NOTĂ: Modul SRS se referă la filtrul de aplatizare pentru modul SRS al acceleratoarelor liniare
(linac) Novalis Tx şi Varian Trilogy. Acest mod SRS utilizează fascicule cu fotoni de 6 MV şi o rată
ridicată a dozajului, de 1.000 MU/min., în combinaţie cu o dimensiune limitată de câmp maxim de
15 x 15 cm². Dacă Linac este în modul SRS, acesta utilizează un filtru de aplatizare diferit. Astfel,
datele privind fasciculul pentru modurile Standard şi SRS sunt uşor diferite.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 219



Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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8.15 Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120
(Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de
aplatizare)

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o versiune
mai recentă.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiuni de câmp MLC: complet retrase
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
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8.16 Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D
(58 lame)

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară).
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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8.17 Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D
(82 lame)

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o versiune
mai recentă.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 110;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (82 lame)
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8.18 Datele aferente fasciculului pentru Siemens 160

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o versiune
mai recentă.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiune câmp MLC: utilizaţi colimatorul multila-
melar ca pereche de fălci X;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune câmp MLC: 100 x 100;
Deschidere fălci Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni câmp MLC (fălci Y):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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8.19 Datele aferente fasciculului pentru Siemens
ModuLeaf

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o versiune
mai recentă.
 

Specificaţiile privind dimensiunea câmpului fălcilor şi MLC din tabelul de mai jos se
bazează pe o lăţime de lamă izocentrică de 2,5 mm. Aceasta este o aproximare pentru
colimatorul ModuLeaf montat pe un Linac Siemens cu o valoare SCD de 678,6 mm sau pe
un Linac Elekta cu o valoare SCD de 673,6 mm. Pentru instalările cu SCD în afara acestui
interval, dimensiunile de câmp trebuie adaptate în mod specific.

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiune câmp MLC: 120 x 100;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiune câmp MLC: 120 x 100;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiune câmp MLC: 120 x 100;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiune câmp MLC: 120 x 100;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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8.20 Datele aferente fasciculului pentru Varian 52

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară).
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 256;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 256;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 256;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 256;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 239



8.21 Datele aferente fasciculului pentru Varian 80

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară).
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 80
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 80
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8.22 Datele aferente fasciculului pentru Varian 120
(filtru de aplatizare pentru SRS)

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară).
 

NOTĂ: Modul SRS se referă la filtrul de aplatizare pentru modul SRS al acceleratoarelor liniare
(linac) Novalis Tx şi Varian Trilogy. Acest mod SRS utilizează fascicule cu fotoni de 6 MV şi o rată
ridicată a dozajului, de 1.000 MU/min., în combinaţie cu o dimensiune limitată de câmp maxim de
15 x 15 cm². Dacă Linac este în modul SRS, acesta utilizează un filtru de aplatizare diferit. Astfel,
datele privind fasciculul pentru modurile Standard şi SRS sunt uşor diferite.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri X în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
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8.23 Datele aferente fasciculului pentru Varian 120
(Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de
aplatizare)

Listă de verificat

NOTĂ: Suportul Monte Carlo pentru acest MLC este disponibil începând cu versiunea iPlan RT
Dose 4.1 (licenţă necesară). Modul fără filtru de aplatizare necesită iPlan RT 4.5.4 sau o versiune
mai recentă.
 

Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri CAX în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

Pagina 180 ☐

Profiluri X în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Profiluri Y în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Factori de capacitate în aer
Dimensiune câmp MLC: 400 x 400;
Dimensiuni câmp fălci: 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
Cameră de ioni-
zare cu capac in-
tegrat

☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată Pagina 181 ☐

Doză absolută în Gy per MU
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cameră calibrată ☐

PDD CAX în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Cameră de ioni-
zare Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Profiluri Y în apă
Dimensiune de câmp MLC şi al fălcilor: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

PDD-uri CAX în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

Pagina 181 ☐

Profiluri X în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐

Profiluri Y în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare sau detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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Sarcină Nr. de măsurători Echipament Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Factori de capacitate în apă
Dimensiuni de câmp MLC (falcă):
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

Cameră de ioni-
zare şi detector
de înaltă rezolu-
ţie

☐
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9 CON CIRCULAR:
ALGORITM

9.1 Algoritmul de dozare cu conul circular

Context

În general, presupunerea principală a modelelor stereotactice de calculare a dozei este că
dispersia secundară poate fi presupusă a avea semnificaţie limitată. Mai mulţi autori au propus şi
au investigat această ipoteză (Rice et al 1987, Luxton et al 1991, Hartmann et al 1995), iar
calculaţiile dozei au tins să reprezinte o funcţie a numai trei parametri de bază ai fasciculului:
rapoartele ţesut-fantomă, factorii de capacitate relativă şi profilurile fasciculelor unice. Dispersia
(în special, dispersia fantomei) este considerată a fi implicită la aceste măsurători şi nu variază
semnificativ odată cu adâncimea într-un mediu.
Aici, algoritmul şi calcularea dozei sunt descrise aşa cum sunt aplicate şi implementate în cadrul
modalităţii de tratament prin arc circular.

Măsurarea datelor aferente fasciculului

Deşi calcularea dozei poate fi efectuată utilizând numai un număr limitat de măsurători ale datelor
aferente fasciculului, modalitatea în care aceste date aferente fasciculului sunt colectate prezintă
dificultăţi medicului fizician. În mod special, fasciculele înguste de radiochirurgie, cu gradiente de
dozare fine, necesită detectori şi camere cu o rezoluţie spaţială ridicată. Problemele specifice
implicate şi metodele de realizare a măsurătorilor precise ale datelor aferente fasciculului,
calibrarea dozei absorbite şi verificarea planului de tratament, sunt descrise detaliat în literatura
de specialitate (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 Con circular

Definiţia dmax

Adâncimea dmax reprezintă adâncimea la care curba dozei pe adâncime ajunge la maxim.
Această adâncime poate varia, totuşi, în funcţie de dimensiunea câmpului în general şi de
dimensiunea câmpului circular în particular. Astfel, se va calcula o valoare medie a dmax pentru
dimensiunile câmpului care urmează să fie utilizate în software-ul de planificare Brainlab. Această
valoare medie este menţionată ca dmax.
Având în vedere că factorul de dispersie total St trebuie aplicat la acea adâncime dmax, valoarea
va fi oarecum ajustabilă şi accesibilă pentru măsurători. Valoarea dmax trebuie introdusă în
software-ul Beam Profile Editor / Physics Administration (consultaţi capitolul aferent din ghidul
de utilizare a software-ului dvs. Brainlab de planificare).

Valorile dozei

Funcţia dozei D variază în funcţie de diametrul colimatorului conic c, distanţa perpendiculară pe
axa centrală a fasciculului r, adâncimea în ţesut d şi de distanţa sursă-suprafaţă (SSD).

D D c r d SSD, , ,( )=

Raportul ţesut-fantomă

Raportul ţesut-fantomă se măsoară, de obicei, prin menţinerea constantă a distanţei sursă-
detector (SDD) şi varierea distanţei sursă-suprafaţă.
TPR variază în funcţie de diametrul colimatorului conic c, adâncimea în ţesut d, distanţa de la axa
centrală r şi distanţa sursă-suprafaţă SSD. De obicei, TPR se măsoară la axa centrală a
fasciculului (r = 0). Când se neglijează efectele limitelor în cazul câmpurilor foarte mici, TPR este
independent de SSD:

TPR d c,( ) D c 0  d SSD,,,( ) D c 0 dnorm SSDdnorm
, , ,( )=

Raportul dozei la o adâncime d în fantomă relativ la doză la adâncimea de normalizare dnorm
pentru un diametru de colimator c. Raportul ţesut-fantomă este echivalent cu raportul ţesut-maxim
TMR dacă adâncimea de normalizare este egală cu adâncimea dozei maxime (dnorm = dmax).
dmax este de aproximativ 15 mm pentru un fascicul de 6 MV raze X. Măsurătorile se realizează cu
dispozitivul de măsurare fixat la izocentrul fasciculului, pe axa centrală a acestuia (r = 0). Distanţa
sursă-suprafaţă (SDD) trebuie să varieze pentru cele două măsurători aferente dozei.

Calcularea TPR din PDD

Există posibilitatea de a calcula un TPR de la o măsurătoare a dozei procentuale standard pe
adâncime (PDD), mai exact, prin măsurarea cu o distanţă sursă-suprafaţă SSD constantă şi cu
dispozitivul de măsurare deplasat de-a lungul axei centrale a fasciculului. Formula de conversie
standard este:

TPR d c,( ) 1
100
--------- SSD d+

SSD dnorm+
------------------------------ 
  2

PDD d c SSD, ,( )⋅ ⋅=

unde:
SSD = Distanţa sursă-suprafaţă
(SID – dmax în Figura 34)
şi unde: SID reprezintă distanţa sursă-izocentru
PDD = Doza procentuală pe adâncime (doza maximă = 100%)
NOTĂ: Această formulă este o aproximare având în vedere că presupune faptul că dispersia
fantomei nu depinde de SSD.
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Raportul în afara axei (OAR)

Funcţia raportului în afara axei se stabileşte prin măsurarea profilului transversal care
intersectează axa centrală a unui fascicul în direcţie perpendiculară pe axa centrală a fasciculului.
Raportul în afara axei variază în funcţie de diametrul colimatorului conic c, distanţa de la axa
centrală r, adâncimea în ţesut d şi distanţa sursă-suprafaţă SSD.
Funcţia raportului în afara axei OAR se defineşte ca:

OAR c r d SSD, , ,( ) D c r d SSD, , ,( ) D c 0 d SSD, , ,( )=

Reprezintă raportul dozei măsurate la o distanţă radială r relativ la doză în axa centrală pentru un
diametru de colimator c. Măsurătorile se efectuează la nivel izocentric, la o adâncime constantă d
în fantomă. Această adâncime este selectată, de obicei, astfel încât să fie mai mare decât dmax.
(Se recomandă ca valoarea d să fie de 75 mm, mai exact, SSD = 925 mm.) Astfel, formula OAR
se poate simplifica la:

OAR c r d, ,( ) D c r d SSDd, , ,( ) D c 0 d SSDd, , ,( )=

unde SSDd reprezintă SSD necesară pentru poziţionarea detectorului la o distanţă izocentrică pe
adâncimea d în ţesut.

Factorul de dispersie total St

Factorul de dispersie total St este menţionat uneori ca factor de capacitate relativă. Acesta se
defineşte ca raportul dozei măsurate pentru o configurare specifică programului de planificare a
tratamentului şi o configurare specifică procedurii de calibrare a Linac (consultaţi secţiunea
Calibrarea unităţii de monitor, de mai jos).
Factorul de dispersie total St se defineşte ca:

St c( ) D c 0 dmax SSDdmax
, , ,( ) D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, ,,×( )=

Reprezintă raportul dozei la izocentru pe adâncimea dmax pe axa centrală pentru un colimator cu
diametrul c relativ la doza măsurată în condiţii de referinţă (consultaţi Pagina 251) într-un câmp
de calibrare pătratic standard de 100 x 100 mm2. Totuşi, argumentele celei de-a doua funcţii a
dozei pot varia în cazul în care condiţiile locale de calibrare diferă de setările descrise.

Calibrarea unităţii de monitor

Unităţile de monitor (MU) sunt unităţi de măsură utilizate pentru cuantificarea dozei livrate de un
accelerator liniar (Linac). Aceste unităţi se calibrează la doza absorbită în apă, în Gray. Calibrarea
se realizează, de obicei, utilizând o fantomă de apă, în condiţii de referinţă, la o adâncime
standard, dcal, o distanţă sursă-suprafaţă, SSDcal MU şi o dimensiune de câmp standard (de
obicei, 100 x 100 mm²), oferind capacitatea Linac nominală în Gy/MU:

NLOut D 100 100mm2 0  dcal SSDcal,,( , ) ⁄= MU

Datele corespunzătoare trebuie introduse în software-ul Beam Profile Editor/Physics
Administration (consultaţi capitolul corespunzător din ghidul de utilizare a software-ului dvs. de
planificare Brainlab).
Centrele de tratament pot utiliza un punct diferit de calibrare a capacităţii Linac, de exemplu:

NLOut 1 Gy 100⁄ at dcal 50mm, SSDcal 1000 mm===

Indiferent de configurarea utilizată pentru definirea capacităţii nominale Linac, este important ca
măsurarea factorilor de dispersie totali St să se realizeze, de asemenea, raportat la această
poziţie de calibrare:
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St c( )
D c 0 dmax SSDBL, , ,( )

D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, , ,( )
-----------------------------------------------------------------------------------=

unde dcal reprezintă adâncimea de calibrare din fantomă la care se realizează calibrarea cu
distanţa de calibrare sursă-suprafaţă SSDcal, iar SSDBL reprezintă SSD la care se realizează
măsurătorile St pentru software-ul de planificare Brainlab.
D(c, 0, dmax, SSDBL) pentru fiecare colimator se măsoară întotdeauna la izocentru:
dmax şi SSDBL = SID - dmax.

Geometria pentru calcularea dozei cu conul circular

Figura 34 

Calcularea dozei pentru câmpurile circulare

Doza D la un punct arbitrar P dintr-un fascicul fix de raze X se calculează utilizând următoarea
ecuaţie:

TPR d c,( ) OAR c r',( ) St c( ) SID
R

---------- 
  2

D c d r R,,,( ) = MU NLOut. . . . .

unde:

c Diametrul colimatorului la izocentru, măsurat perpendicular pe axa centrală a
fasciculului (mm).

d Adâncimea punctului în ţesut (mm).

r Distanţa radială de la axa centrală a punctului de interes (mm).

R Distanţa punctului de la sursă (mm).

MU Unităţile de monitor ale fasciculului fix.

NLOut
Puterea de ieşire absolută a linac în 100 Gy măsurată într-o fantomă de apă
pentru un câmp deschis (dimensiune câmp de calibrare) în condiţii de referinţă
dcal şi la o distanţă sursă-suprafaţă SSDcal.

SID Distanţa sursă-izocentru (de obicei, 1.000 mm).

TPR(d,c) Raportul ţesut-fantomă pentru diametrul colimatorului c la o adâncime de ţesut
d.

OAR(c,r´)

Raportul în afara axei pentru diametrul colimatorului c la o distanţă radială r´
de axa centrală la nivel izocentric, unde:

r' r SID R⁄⋅=
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St(c) Factorul de dispersie total (adesea menţionat ca factorul de capacitate rela-
tivă) pentru un colimator cu diametrul c.

Componentele principale ale acestui algoritm sunt explicate mai detaliat în secţiunile anterioare.

Simularea arcului

Radiochirurgia stereotactică se realizează cu fascicule colimate circular în arc (în mişcare). Pentru
a calcula doza administrată de un astfel de arc, acesta este simulat de un număr finit de fascicule
fixe. Acestea sunt poziţionate la 2, 5 sau 10 grade, în funcţie de alegerea utilizatorului şi de
versiunea de software.
Astfel, doza la un anumit punct P reprezintă suma contribuţiei fiecărui câmp fix care simulează
arcul. Pentru un arc împărţit în N fascicule fixe, doza într-un punct se calculează ca:

DP c( ) DP i, c di ri Ri, , ,( )

i 1=

N

=

unde:

DP i, c di ri Ri, , ,( )
MUi

N
----------- NLOut TPR di c,( ) OAR c ri,( ) St c( ) SID

Ri
---------- 

  2
= . . . . .

Valorile di, ri, Ri se calculează într-un plan definit de axa fasciculului central, punctul P, izocentru
şi sursa de raze X, generând al i-lea fascicul fix în arc.

Distribuirea uniformă a unităţilor de monitor

MUi reprezintă numărul de unităţi de monitor pentru fasciculul i. Pentru a obţine o valoare
uniformă a unităţilor de monitor per grad de distribuire, primul fascicul (i = 1), precum şi ultimul
fascicul (i = N) utilizează jumătate din unităţile de monitor ale celorlalte fascicul. Dacă suma totală
de unităţi de monitorizare este MUtot, formula de calcul MUi pentru N > 1 este:

MUi

MUtot
2 N 1–( )
--------------------- for i 1 i∨ N= =

MUtot
N 1–
--------------- otherwise









=

Valoarea di poate fi sau adâncimea reală a izocentrului, mai exact, presupunând că ţesutul are o
densitate echivalentă cu apa, sau o adâncime echivalentă, luând în considerare neomogenităţile
din densitatea ţesutului.
Punctele de pe suprafaţa pielii pacientului în care se începe calcularea dozei pentru fiecare
segment de arc pot fi observate atunci când se selectează o reconstrucţie a planului arcului.

Simularea arcului în software

Punctele albe din reconstrucţia planului arcului, prezentată mai jos, indică punctele de intrare
pentru fiecare segment de arc.
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Figura 35 
În situaţiile în care un plan de arc intersectează anumite structuri externe, diferite de ţesutul
pacientului (în acest caz, suportul de fixare a măştii), doza se calculează de la punctul de
intersectare cu această structură.
Fără selectarea opţiunii de corecţie a lungimii traiectoriei, toate structurile tisulare subiacente,
ţesutul osos şi aerul se presupun a fi echivalentul apei. Este evident că un calcul echivalent al
corecţiei lungimii traiectoriei este mai precis în aceste situaţii decât o corecţie efectuată pentru
densitatea aerului de la nivel subiacent, precum şi pentru structurile osoase cu densitate mai
mare.

Curbura pielii

La calcularea dozei de radiochirurgie, nu se vor lua în considerare modificările din curbura
suprafeţei pielii în câmpul fiecărui segment de fascicul fix al unui arc. Orice erori apărute odată cu
această problemă sunt foarte mici, având în vedere că şi zona de câmp utilizată pentru aplicaţiile
de radiochirurgie este, de asemenea, mică (diametru la izocentru < 50 mm). Peste întregul arc,
punctele de incidenţă ale fiecărui segment de fascicul fix cu suprafaţa pielii se vor calcula cu
precizie.
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9.2 Limitările algoritmului cu con circular

Extrapolarea în afara intervalului de valori măsurate

Algoritmul de dozare cu conul circular utilizează valori măsurate tabulate pentru calcularea dozei.
Deşi nu se recomandă utilizarea acestor algoritmi în afara intervalului de valori măsurate,
algoritmul utilizează extrapolările descrise în tabelul următor. Trebuie să reţineţi că valorile
extrapolate nu reprezintă realitatea cu aceeaşi acurateţe cu care o face algoritmul de dozare în
mod obişnuit.

Dacă algoritmul de dozare se utilizează cu parametri în afara intervalului de valori măsurate
şi tabulate, acurateţea dozei calculate nu poate fi garantată. Trebuie să vă asiguraţi că toţi
parametrii necesari, în special dimensiunea câmpului, adâncimea şi distanţa în afara axei
pentru tratamentul pacientului sunt incluşi în datele fasciculului măsurat.

Valori măsurate

Doza pe adâncime

Adâncime < Adâncime mi-
nimă Extrapolarea constantă a PDD/TPR (adâncime min.)

Adâncime > Adâncime ma-
ximă

Punctele de extrapolare exponenţiale pentru stabilirea funcţiei
exponenţiale: 
adâncimea maximă, adâncimea intermediară (adâncimea aproxi-
mativă mediană între adâncimea dozei maxime şi adâncimea
maximă)

OAR

Rază < Rază minimă Extrapolarea constantă a OAR (rază min.)

Rază > Rază maximă Extrapolarea constantă a OAR (rază max.)
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9.2.1 Alte limitări

Limitările conului circular

Când utilizaţi algoritmul cu conul circular la calcularea dozei în preajma zonelor
neomogene cum ar fi ţesutul pulmonar sau osos, sau aproape de marginea ţesutului
(ambele într-o limită de câţiva centimetri), doza calculată poate devia cu mai mult de 10%
de la doza reală furnizată.

Când utilizaţi algoritmul cu conul circular la calcularea dozei pentru adâncimi diferite de
adâncimea la care au fost măsurate rapoartele în afara axei, rezultatele pot fi inexacte.
Lăţimea penumbrei calculate poate fi diferită de penumbra din doza reală administrată.

Limitările calculelor generale pentru doză în cazul câmpurilor mici de tratament sunt
rezumate în Pagina 322. Ignorarea acestor limitări poate duce la deviaţii mai mari de 10%
ale dozei calculate faţă de doza reală furnizată.
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10 CON CIRCULAR:
MĂSURAREA DATELOR
GENERALE AFERENTE
FASCICULULUI

10.1 Noţiuni de bază

Scopul acestui capitol

Acest capitol descrie tehnicile de măsurare care se recomandă pentru achiziţia datelor aferente
fasciculului, necesare pentru calcularea dozei utilizând algoritmul de dozaj cu conul circular, prin
metoda şablonului Excel.
NOTĂ: Pentru tehnicile de măsurare recomandate pentru achiziţionarea datelor aferente
fasciculului pentru utilizarea cu metoda datelor brute, consultaţi Pagina 283.
 

Punerea în funcţiune a acceleratorului liniar

Înainte de a începe procedura de punere în funcţiune a acceleratorului dvs. liniar, trebuie să vă
familiarizaţi cu recomandările naţionale sau internaţionale cu privire la punerea în funcţiune a
acceleratorului liniar, de exemplu AAPM TG-106 Report:
Acest raport oferă îndrumări şi recomandări cu privire la selectarea corectă a fantomelor şi
detectoarelor, configurarea unei fantome pentru achiziţia datelor scanate şi nescanate,
procedurile de achiziţie a parametrilor specifici fasciculului de fotoni şi electroni şi metodele de
reducere a numărului de erori de măsurare (< 1%), procesarea datelor aferente fasciculului şi
convoluţia dimensiunii detectorului pentru profiluri exacte. TG-106 oferă, de asemenea, o
dezbatere scurtă cu privire la tendinţa emergentă din cadrul tehnicilor de simulare Monte Carlo în
cazul punerii în funcţiune a fasciculului de fotoni şi electroni. Procedurile descrise în cadrul acestui
raport trebuie să asiste fizicienii medicali calificaţi fie la măsurarea seturilor complete de date
aferente fasciculului, fie la verificarea subseturilor de date înainte de utilizarea iniţială sau la
măsurătorile periodice de asigurare a calităţii (Das et al 2008).

Definiţii şi abrevieri

Termen Explicaţie

OAR

Raport în afara axei:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=
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Termen Explicaţie

TPR

Raportul ţesut-fantomă: (modificările SSD cu d).

TPR d c,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( )=

NOTĂ: Pentru calcularea TPR din PDD, puteţi utiliza următoarea formulă de
conversie:
 

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

NOTĂ: Această formulă reprezintă o aproximare. Ea presupune că dispersia
fantomei nu depinde de SSD.
 

TMR
Raportul ţesut-fantomă este echivalent cu raportul ţesut-maxim TMR dacă
adâncimea de normalizare este egală cu adâncimea dozei maxime (dnorm =
dmax).

PDD

Doza procentuală pe adâncime:

PDD c d SSD, ,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( ) 100⋅⁄=

(în comparaţie cu TPR, SSD este fixă).

St

Factorul de dispersie total, menţionat şi ca factor de capacitate relativă:

St c( ) D c r 0= dnorm, ,( ) D 100 100mm2× r 0= dcal, ,( )=

D(c,r,d)
Doza măsurată pentru colimatorul c la o adâncime d şi la o distanţă r în afara
axei (SSD variază, consultaţi descrierile OAR, PDD/TPR şi măsurătorile de
dispersie, pentru detalii).

D(100 x 100 mm²,
r = 0, dcal)

Doza măsurată pentru un câmp pătratic de 100 x 100 mm² la o adâncime
dcal (SSD = SID = 1.000 mm), menţionată, de asemenea, şi drept capacita-
tea Linac nominală (NLOut).

SSD Distanţa sursă-suprafaţă.

c Diametrul colimatorului conic ataşat la Linac.

r Distanţa în afara axei perpendiculară pe axa fasciculului central.

d Adâncimea în apă sau materialul echivalent apei.

dnorm
Adâncimea de normalizare, de obicei, adâncimea medie a dozei de vârf (ma-
xime).

dcal
Adâncimea de calibrare, utilizată pentru măsurarea capacităţii nominale Li-
nac; există posibilitatea de utilizare a aceleiaşi valori precum dnorm.

Acurateţea măsurătorilor

Măsurătorile specificate în cadrul acestui ghid de utilizare sunt suficiente pentru a atinge
acurateţea specificată pentru algoritmii de dozaj Brainlab. Dacă doriţi să îmbunătăţiţi acurateţea
calculării dozei, realizaţi măsurătorile cu atenţie maximă, repetaţi-le, selectaţi cele mai bune
rezultate (de exemplu, cel mai mic zgomot) şi faceţi media acestora. Un increment mai fin decât
cel recomandat pentru dimensiunea câmpului, adâncime sau direcţia radială, deşi nu este interzis,
nu va îmbunătăţi semnificativ acurateţea de dozare.

Acurateţea tuturor algoritmilor de dozaj Brainlab depinde direct de acurateţea intervalului
de măsurători ale datelor aferente fasciculului. Trebuie să vă asiguraţi că măsurarea
datelor aferente fasciculului acoperă intervalul de dimensiuni şi adâncimi de câmp care va
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fi utilizat la planificarea ulterioară a tratamentului. Este în special cazul măsurătorilor
realizate pentru factorii de dispersie, profilurile radiale şi doza pe adâncime.

Pentru rezultate exacte, trebuie să configuraţi cu atenţie maximă Linac şi rezervorul
motorizat de apă. Axa fasciculului central trebuie să fie amplasată cu exactitate pe
verticală, mai exact, în poziţie ortogonală faţă de suprafaţa apei. Direcţia de mişcare a
detectorului trebuie să fie aliniată exact cu suprafaţa apei şi cu axa fasciculului central, în
fiecare caz.

Corecţia datelor

Se permite un nivel limitat de corecţie a datelor, cu scopul eliminării micilor erori care apar în
timpul achiziţiei datelor pentru măsurare. Cu toate acestea, astfel de corecţii trebuie să fie
abordate cu atenţie. Este întotdeauna mai bine să măsuraţi datele astfel încât să nu fie necesară
corecţia suplimentară a datelor.

Verificarea profilului fasciculului

Fizicianul spitalului este răspunzător pentru realizarea unei verificări adecvate a fiecărui profil de
fascicul nou creat sau modificat (profilul aparatului). Aici este inclusă şi testarea neîntreruptă
pentru fiecare modalitate şi condiţie de tratament care urmează să fie utilizate clinic. Se
recomandă să consultaţi întotdeauna recomandările naţionale şi internaţionale referitoare la
asigurarea calităţii (de exemplu, IAEA TRS-430).

Responsabilitatea

Când datele măsurate se transmit către Brainlab, Brainlab nu are posibilitatea de verificare
a corectitudinii:
• datelor recepţionate de la un utilizator
• datelor returnate către un utilizator.

Orice feedback sau recomandări furnizate de Brainlab pe baza datelor recepţionate depind
de corectitudinea datelor respective. Dacă datele recepţionate au fost procesate de
Brainlab şi returnate către utilizator, nu se confirmă faptul că datele returnate sunt corecte.
Utilizatorul este unicul responsabil pentru verificarea corectitudinii datelor returnate de
Brainlab şi, de asemenea, este unicul responsabil pentru verificarea corectitudinii
feedback-ului sau a recomandărilor oferite de Brainlab. Înainte de efectuarea tratamentului
pentru pacient, utilizatorul trebuie să valideze siguranţa şi eficienţa datelor returnate de
Brainlab. Faptul că Brainlab procesează anumite date nu influenţează răspunderea
generală a utilizatorului pentru corectitudinea profilului final al fasciculului.

CON CIRCULAR: MĂSURAREA DATELOR GENERALE AFERENTE FASCICULULUI
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10.1.1 Echipamente recomandate

Context

Pentru realizarea măsurătorilor recomandate sunt necesare următoarele echipamente.

Echipament

Componentă Explicaţie

Rezervor motori-
zat de apă

Rezervorul trebuie să se extindă la cel puţin 50 mm dincolo de cele patru la-
turi ale dimensiunii câmpului măsurat, la adâncimea măsurătorii. De aseme-
nea, acesta trebuie să se extindă la cel puţin 50 mm dincolo de adâncimea
maximă de măsurare. Pentru o dimensiune de calibrare a câmpului de
100 x 100 mm², sunt necesare o adâncime de până la 250 mm, o fantomă cu
o zonă de bază mai mare de 250 x 250 mm² şi o adâncime a apei de minim
300 mm.

Cameră calibrată

Este necesară o cameră cilindrică de ionizare, calibrată, cu un volum al ca-
vităţii de cel puţin 0,125 cm3, dar nu mai mare de 0,6 cm³. Punctul real de
măsurare va fi stabilit pe baza standardelor de dozimetrie internaţionale în
vigoare (de exemplu, IAEA TRS-398) şi conform recomandării cores-
punzătoare a furnizorului detectorului.

Cameră de ioni-
zare

O cameră cilindrică de ionizare, cu un volum al cavităţii de 0,125 cm³ sau
mai mic. Punctul real de măsurare va fi stabilit pe baza standardelor de dozi-
metrie internaţionale în vigoare (de exemplu, IAEA TRS-398) şi conform re-
comandării corespunzătoare a furnizorului detectorului.

Detector de înaltă
rezoluţie

Pentru măsurătorile profilului de înaltă rezoluţie şi pentru dozimetria câmpuri-
lor de dimensiuni mici, este necesar un detector foarte mic. Brainlab reco-
mandă utilizarea unei diode stereotactice neprotejate.

Reţineţi că sensibilitatea detectorului poate varia în funcţie de orientarea acestuia.
Respectaţi specificaţiile şi recomandările oferite de producător pentru echipamentul dvs.
de dozimetrie.

Din cauza gradientului ridicat al fasciculelor fără filtru de aplatizare (ne-plate), pentru
măsurătorile dozelor nu se recomandă utilizarea camerelor de ionizare cu un volum al
cavităţii mai mare de 0,125 cm3 (de exemplu, camerele Farmer cu un volum de 0,6 cm3).

Noţiuni de bază
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10.1.2 Cerinţe generale de măsurare

Context

Secţiunea următoare descrie măsurătorile necesar a fi introduse pentru algoritmul de dozaj cu
conul circular pentru radiochirurgie, cu colimatoare stereotactice rotunde.

Cerinţe minime de măsurare

• Capacitatea nominală Linac (NLOut) pentru un câmp de 100 x 100 mm2

• Pentru fiecare colimator circular:
- Tabel cu raportul în afara axei (OAR)
- Tabel cu raportul ţesut-fantomă (TPR)
- Dispersie St

Măsurătorile pentru OAR, TPR şi dispersia St pentru toate colimatoarele stereotactice
circulare TREBUIE realizate cu setarea identică pentru dimensiunea câmpului fălcilor
primare (pentru detalii, consultaţi Pagina 262).

Asiguraţi-vă că MLC se află întotdeauna în aceeaşi stare atunci când este ataşat un con.

Introducerea datelor

Fizicianul spitalului are răspunderea de a introduce aceste date în software-ul Beam Profile
Editor/Physics Administration.
Pentru mai multe informaţii cu privire la utilizarea Beam Profile Editor/Physics Administration,
consultaţi ghidul de utilizare a software-ului de planificare Brainlab corespunzător.

CON CIRCULAR: MĂSURAREA DATELOR GENERALE AFERENTE FASCICULULUI
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10.1.3 Setări pentru fălcile primare, la utilizarea cu conurile circulare

Context

Este important să verificaţi prin inspecţie dacă zona din afara părţii centrale protejate a
colimatorului conic este acoperită complet de fălci. Modelele şi intervalul aperturilor colimatorului
conic diferă semnificativ la fiecare locaţia a clientului.
În cazul colimatoarelor conice Brainlab, pentru a evita radiaţiile în afara colimatorului conic sau
pierderile la marginea câmpului, care rezultă din posibilele inexactităţi de configurare (alinierea
mecanică a colimatorului, poziţionarea fălcilor şi alte toleranţe), Brainlab recomandă utilizarea
setărilor pentru fălci enumerate în tabelele din Pagina 262. Dacă sunt implementate corect,
aceste setări vor ajuta la menţinerea dimensiunii câmpului în formă de fălci, strict în jurul celui mai
mare colimator conic.

Verificarea şi protecţia

Indiferent de dimensiunea de câmp în formă de fălci utilizată, Brainlab recomandă utilizarea unui
test adecvat de tip film, pentru verificarea şi documentarea protejării exterioare complete a
fasciculului central ţintă, prin colimatorul conic.
Reţineţi că şi câmpul în formă de fălci trebuie centrat pe axa fasciculului central, iar pentru toate
colimatoarele conice trebuie utilizată o poziţie identică a fălcilor. Dacă intenţionaţi să modificaţi
poziţiile fălcilor după achiziţia iniţială a datelor aferente fasciculului, trebuie să stabiliţi în ce grad
reglajul poziţiei fălcilor necesită o repetare a măsurătorii pentru anumite profiluri de fascicul.

Pentru a evita pierderile accidentale de radiaţii în timpul utilizării colimatoarelor conice
Brainlab, trebuie ca mărimea fălcilor să fie mai mică decât sau egală cu 40 x 40 mm2 pentru
Novalis (non-Novalis Tx) şi mai mică decât sau egală cu 56 x 56 mm2 pentru toate celelalte
Linac-uri (inclusiv Novalis Tx). Pentru colimatoarele conice non-Brainlab, consultaţi
documentaţia pusă la dispoziţie de producătorul colimatoarelor dvs. conice.

Asiguraţi-vă că fălcile nu se suprapun peste deschiderea colimatorului circular. Brainlab
recomandă permiterea unei dimensiuni de fălci mai mare sau egală cu diametrul celui mai
mare colimator conic plus 5 mm, dar în limita pragului maxim recomandat pentru
dimensiunea de câmp.

Diametrele colimatoarelor şi dimensiunile fălcilor

Colimatoarele conice Brainlab, utilizate cu Novalis
Classic

Colimatoarele conice Brainlab utilizate cu toate cele-
lalte acceleratoare liniare (linac) (de exemplu Novalis
Tx, Novalis TrueBeam STx)

Diametrul celui mai mare
colimator conic utilizat la
locaţie [mm]

Dimensiunea recomandată a
câmpului în formă de fălci, pen-
tru toate colimatoarele conice
[mm²]

Diametrul celui mai mare
colimator conic utilizat la
locaţie [mm]

Dimensiunea recomandată a
câmpului în formă de fălci, pen-
tru toate colimatoarele conice
[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

Noţiuni de bază
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Colimatoarele conice Brainlab, utilizate cu Novalis
Classic

Colimatoarele conice Brainlab utilizate cu toate cele-
lalte acceleratoare liniare (linac) (de exemplu Novalis
Tx, Novalis TrueBeam STx)

27,5 34 x 34 20 26 x 26

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 Calibrarea absolută Linac

Măsurarea capacităţii nominale Linac

Algoritmii de dozaj necesită introducerea relaţiei dintre unităţile de monitorizare şi doza absorbită
în apă, în condiţii de referinţă pentru o anumită calitate a fasciculului (consultaţi Pagina 325).
Această relaţie este definită drept capacitatea nominală Linac
NLout = D(ccal, dcal, SSDcal) / MU
şi este dată în Gy/100 MU cu:
• dimensiunea câmpului de calibrare ccal
• adâncimea de calibrare dcal
• distanţa sursă-suprafaţă utilizată pentru calibrare SSDcal

Fantoma de apă şi configurarea camerei

Figura 36 
• Pentru a măsura capacitatea nominală Linac, trebuie să utilizaţi camera calibrată relevantă

(consultaţi p. 48).
• Configuraţi fantoma de apă cu izocentrul la nivelul suprafeţei apei (SSD = SID), cu punctul de

referinţă al volumului camerei active setat la izocentru (poziţie de configurare, adâncime = 0
mm).

• Pentru scopuri de măsurare, camera se deplasează pe verticală în jos, la o adâncime de 100
mm.

Flux de lucru

Brainlab recomandă respectarea unui cod recunoscut de practici (de exemplu, IAEA TRS-398 sau
AAPM TG-51). Alternativ, se poate utiliza şi procedura descrisă mai jos.

Paşi

1. Configuraţi fantoma de apă cu izocentrul la nivelul suprafeţei apei
(SSD = SID = 1.000 mm).

2. Reglaţi centrul volumului camerei active astfel încât acesta să coincidă cu izocentrul (ni-
velul suprafeţei apei) şi marcaţi acest nivel ca adâncime zero (consultaţi Figura 36).

Calibrarea absolută Linac
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Paşi

3. Deplasaţi camera la adâncimea de calibrare dcal (de exemplu, dcal = 100 mm).

4. Setaţi apertura fălcilor şi MLC la 100 x 100 mm2.

5.

• Administraţi 100 MU şi preluaţi înregistrarea dozimetrului, în Gy (aplicaţi toate conver-
siile şi corecţiile necesare; de exemplu, tipul camerei, calitatea fasciculului, temperatu-
ra, presiunea etc.).

• Rezultatul trebuie să fie în Gy/100 MU.

6. Vă recomandăm să repetaţi toate măsurătorile de trei ori şi utilizând valoarea medie pen-
tru a mări nivelul de acurateţe.

Introducerea rezultatelor de măsurare

Software-ul Înregistrări necesare în Beam Profile Editor/Physics Administration

BrainSCAN cu Beam
Profile Editor până
la versiunea 5.x

În meniul Clarkson pe pagina General Settings:
• Capacitatea Linac nominală măsurată, în câmpul Nominal Linac Out-

put

iPlan RT Dose cu
Beam Profile Editor
7.x/Physics Admi-
nistration

În meniul Circular Cone pe pagina Circular Cone Settings, introduceţi:
• Capacitatea Linac nominală măsurată, în câmpul Nominal Linac Out-

put

iPlan RT Dose 4.5
(sau o versiune ulte-
rioară) cu Physics
Administration

În fila Circular Cone din fereastra Properties, introduceţi următoarele
date:
• Capacitatea Linac nominală măsurată, în câmpul Nominal Linac Out-

put. Important: Măsurătorile aferente SSD şi adâncimii capacităţii no-
minale Linac nu sunt introduse în fila Circular Cone. Configurarea ca-
pacităţii nominale Linac este inclusă în valoarea de dispersie totală,
consultaţi Pagina 266.

Asigurarea acurateţei

De asemenea, puteţi utiliza şi alte setări decât SSD = 1.000 mm şi adâncimea de calibrare
dcal = 100 mm. Totuşi, măsurătorile pentru NLOut şi doza de dispersie de referinţă

D 100 100mm2 r 0= dcal, ,( )

trebuie măsurate utilizând aceeaşi SSD şi la aceeaşi adâncime (consultaţi Pagina 266).

Pentru a obţine o măsurare exactă a dozei absorbite în apă, trebuie să aplicaţi înregistrării
dozimetrului o serie de corecţii, de exemplu, calitatea fasciculului (energia Linac),
presiunea, temperatura şi polaritatea. Trebuie să consultaţi documentaţia furnizată odată
cu echipamentul dvs. dozimetric, precum şi standardele aplicabile în ţara dvs.
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10.3 Factorii de dispersie (Factorii de capacitate)

Context

Factorul de dispersie este important pentru atenuarea fasciculelor; mai exact, din cauza efectului
de colimaţie a colimatorului în comparaţie cu iradierea de câmp deschis.

Configurarea pentru măsurarea dispersiei (factorul de capacitate relativă)

• Pentru a obţine date exacte în cazul câmpurilor de dimensiuni mici, utilizaţi detectorul de înaltă
rezoluţie, conform specificaţiilor de la Pagina 260.

• Când modificaţi detectorul sau orientarea acestuia, recalibraţi coordonatele x/y/z ale fantomei
de apă.

• Definiţi adâncimea de normalizare dnorm. De obicei, adâncimea de normalizare se alege ca
fiind o adâncime medie a dozei de vârf (dnorm = 15 mm pentru un fascicul de raze X de 6 MV).
Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Pagina 269.

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)

Figura 37 
Deoarece măsurătorile dispersiei conului circular se efectuează într-o configurare diferită şi cu un
detector diferit de măsurătoarea dozei absolute a capacităţii nominale Linac (consultaţi p. 264),
ambele măsurători ① şi ④ trebuie conectate printr-o măsurătoare de referinţă ② şi ③. Brainlab
recomandă următoarea metodă de conectare daisy-chain utilizând o dimensiune de câmp
intermediară (de exemplu, 30 x 30 mm²) pentru tranziţia dintre detectorul de înaltă rezoluţie,
pentru câmpurile mici şi camera de ionizare calibrată. În cazul în care camera calibrată este prea
mare pentru dimensiunea câmpului de 30 x 30 mm², în lanţ va fi inclusă o cameră de ionizare
suplimentară (intermediară), consultaţi Ⓐ de mai jos.

Nr. Componentă

①
Configuraţia măsurătorilor capacităţii nominale Linac (consultaţi p. 264):
• De obicei, configurare non-izocentrică
• Cameră de ionizare calibrată

Ⓐ

Opţional: măsurătoare de referinţă pentru camera de ionizare:
• Aceeaşi configurare a fantomei ca la ①
• Aceeaşi dimensiune a câmpului ca la ①
• Cameră de ionizare cu dimensiune intermediară

Factorii de dispersie (Factorii de capacitate)

266 Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab



Nr. Componentă

②

Configurarea măsurătorii de referinţă pentru dispersie:
• Aceeaşi configurare a fantomei ca la ①
• Dimensiune diferită a câmpului MLC/fălcilor, de exemplu 30 x 30 mm²
• Acelaşi detector ca la ①

③
Configurarea măsurătorii de referinţă pentru dispersie:
• Aceeaşi configuraţie ca la ②
• Acelaşi detector precum cel utilizat pentru măsurătorile dispersiei conului circular ④

④
Măsurătorile dispersiei conului circular:
• Configuraţie izocentrică, cu adâncimea = dnorm
• Utilizaţi detectorul de înaltă rezoluţie conform specificaţiilor de la Pagina 260

Flux de lucru

Paşi

1.
Poziţionaţi detectorul la izocentru, la adâncimea dnorm (SSD = 1.000 mm - dnorm). Consul-
taţi ④ în Figura 37.

2. Administraţi 100 MU.

3.
Realizaţi trei măsurători pentru fiecare colimator şi utilizaţi valoarea medie pentru a apre-
cia administrarea/măsurarea dozei inexacte. Menţineţi fălcile în aceeaşi poziţie ca pentru
măsurătorile PDD/TPR şi OAR.

4.

Utilizând detectorul de înaltă rezoluţie, măsuraţi doza în configuraţia de referinţă pentru
dispersie. Consultaţi ③ de mai sus.
• SID = SSD = 1.000 mm
• Adâncime = dcal
• Dimensiune câmp = 30 x 30 mm

5.

Utilizând camera de ionizare, măsuraţi doza în configuraţia de referinţă pentru dispersie.
Consultaţi ② de mai sus.
• SID = SSD = 1.000 mm
• Adâncime = dcal
• Dimensiune câmp = 30 x 30 mm

6.

Utilizând camera de ionizare, măsuraţi doza în configuraţia capacităţii nominale Linac
descrise la p. 264. Consultaţi ① de mai sus.
• SID = SSD = 1.000 mm
• Adâncime = dcal
• Dimensiune câmp = 100 x 100 mm

7. Vă recomandăm să repetaţi toate măsurătorile de trei ori şi utilizând valoarea medie pen-
tru a mări nivelul de acurateţe.

Introducerea rezultatelor de măsurare

În software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration, selectaţi Scatter din secţiunea
Input Values şi introduceţi valorile corespunzătoare.

Asigurarea acurateţei

Nicio măsurătoare nu trebuie să depăşească specificaţiile dimensiunii de câmp definite de către
producătorul detectorului.
Factorul de dispersie total St(c) pentru colimatorul c este definit ca:

CON CIRCULAR: MĂSURAREA DATELOR GENERALE AFERENTE FASCICULULUI
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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

unde DHRD şi DIC reprezintă înregistrările de doză ale detectorului de înaltă rezoluţie şi, respectiv,
ale camerei de ionizare.
NOTĂ: Important: St(c) trebuie măsurat pentru fiecare colimator separat, utilizând aceeaşi poziţie
a fălcilor.
 

Nu utilizaţi direct camera de ionizare pentru configurarea măsurătorilor conului circular.
Aceasta este prea mare pentru o dozimetrie precisă de câmp mic.

Factorii de dispersie (Factorii de capacitate)
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10.4 Profilul dozei pe adâncime

Context

Doza pe adâncime poate fi măsurată utilizând una dintre următoarele opţiuni:

Opţiune Explicaţie

PDD (doza procen-
tuală pe adâncime)

Fantoma de apă este fixă. Valorile PDD se măsoară prin reglarea pe
verticală a detectorului, de-a lungul axei fasciculului.

TPR (raportul ţesut-
fantomă)

Detectorul este poziţionat la izocentru. Valorile TPR se măsoară prin va-
rierea nivelului de apă (suprafaţa apei).

Adâncimea de normalizare

Dozele pe adâncime indică o doză maximă la o anumită adâncime care depinde, printre altele, de
dimensiunea colimatorului. Cu toate acestea, algoritmul utilizat pentru calcularea dozei necesită
normalizarea tuturor datelor la aceeaşi adâncime. În secţiunea curentă, această adâncime este
menţionată ca dnorm. De obicei, adâncimea de normalizare se alege ca fiind o adâncime medie a
dozei de vârf (dnorm = 15 mm pentru un fascicul de raze X de 6 MV). Respectând aceste
instrucţiuni de normalizare, se poate întâmpla ca numite valori grafice să depăşească unitatea.
NOTĂ: Valorile TPR/PDD pot fi normalizate arbitrar deoarece acestea sunt controlate prin
algoritmul de dozaj.
 

CON CIRCULAR: MĂSURAREA DATELOR GENERALE AFERENTE FASCICULULUI
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10.4.1 Măsurarea PDD

Configurarea pentru măsurarea dozei procentuale pe adâncime

• Pentru a obţine o rezoluţie spaţială ridicată, utilizaţi detectorul de înaltă rezoluţie relevant
(consultaţi p. 260) cu un volum activ mic.

• Când modificaţi detectorul sau orientarea acestuia, recalibraţi coordonatele x/y/z ale fantomei
de apă.

Figura 38 

Flux de lucru

Paşi

1.

Reglaţi suprafaţa apei la SSD selectată. Vă recomandăm să utilizaţi SSD = 1.000 mm -
dnorm (aceeaşi SSD ca pentru măsurătorile dispersiei conului).
NOTĂ: De asemenea, puteţi utiliza SSD = 1.000 mm.
 

2. Utilizaţi software-ul pentru fantoma de apă pentru a măsura adâncimile de la 0 la adânci-
mea dorită (cel puţin 250 mm); consultaţi Figura 38.

3.
• Activaţi iradierea Linac continuă.
• Detectorul trebuie să continue procesul de măsurare în timpul mişcării.

4.

• Dacă sistemul de măsurare nu are suport pentru detectarea continuă a datelor, pentru
reconstruirea profilului PDD, se recomandă următoarele adâncimi (pentru un fascicul
de 6 MV): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200,
225, 250 mm.

• Utilizaţi software-ul pentru fantoma de apă pentru a măsura adâncimile de la 0 la adân-
cimea dorită.

• Utilizaţi o dimensiune de incrementare de 1 mm pentru o adâncime de 0 – 50 mm. Pen-
tru adâncimi mai mari, puteţi utiliza o dimensiune de incrementare de 1 mm sau de 5
mm.

• Pentru fasciculele de fotoni cu energie mai mare, adâncimile se vor modifica în confor-
mitate cu modificările estimate în curba dozei pe adâncime.

Profilul dozei pe adâncime
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Introducerea rezultatelor de măsurare

Software-ul Paşi necesari

BrainSCAN cu
Beam Profile
Editor până la
versiunea 5.x

1. Datele PDD trebuie convertite mai întâi în date TPR. Se poate utiliza
următoarea aproximare:

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

Această aproximare presupune că dispersia fantomei nu depinde de SSD.

Adâncimea de normalizare (în milimetri) dnorm în câmpul Normalization
Depth.
În tabelele TPR se pot introduce numai date TPR.

iPlan RT Dose
cu Beam Profile
Editor 7.x/
Physics Admi-
nistration

• Valorile PDD pot fi normalizate arbitrar. Totuşi, normalizarea la o adâncime
de referinţă comună sau maximă poate simplifica procesele de verificare a
consecvenţei. Puteţi compara foarte uşor ratele de diminuare, de exemplu.

• Valorile PDD pentru toate colimatoarele trebuie să aibă aceleaşi valori
pentru coordonatele pe adâncime.

• Conversia TPR se realizează în iPlan RT Dose utilizând valorile SSD şi
dnorm.

• Beam Profile Editor: introduceţi valoarea SSD în meniul Circular Cone
de pe pagina Circular Cone Settings.

• Physics Administration: introduceţi valoarea SSD în meniul Depth Dose
din fila Circular Cone a ferestrei Properties.

Introduceţi valorile dozei pe adâncime ca valori de înregistrare şi specificaţi în meniul Values
are ... dacă datele dvs. se bazează pe abordarea TPR sau PDD.

Asigurarea acurateţei

• Pentru a preveni erorile apărute din cauza curbării suprafeţei apei (efecte capilare), deplasaţi
camera de jos în sus.

• Menţineţi fălcile în aceeaşi poziţie ca cea utilizată pentru măsurătorile dispersiei şi ale
raportului în afara axei.

• Profilurile PDD trebuie măsurate pentru fiecare colimator separat, utilizând aceeaşi poziţie a
fălcilor.

Nu utilizaţi o cameră de ionizare prea mare pentru o dozimetrie precisă de câmp mic.
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10.4.2 Măsurarea TPR

Configuraţia pentru măsurarea raportului ţesut-fantomă

• Pentru a obţine o rezoluţie spaţială ridicată, utilizaţi detectorul de înaltă rezoluţie relevant
(consultaţi p. 260) cu un volum activ mic.

• Când modificaţi detectorul sau orientarea acestuia, recalibraţi coordonatele x/y/z ale fantomei
de apă.

Figura 39 

Flux de lucru

Paşi

1. Poziţionaţi detectorul la nivel izocentric.

2. Stabiliţi nivelul suprafeţei apei cu volumul detectorului activ.

3.
• Activaţi iradierea Linac continuă.
• Detectorul trebuie să continue măsurătoarea în timpul umplerii rezervorului cu un nivel

de apă de 250 mm deasupra izocentrului (consultaţi Figura 39).

4.

• Dacă sistemul de măsurare nu are suport pentru detectarea continuă a datelor, pentru
reconstruirea profilului TPR, se recomandă următoarele adâncimi (pentru un fascicul de
6 MV): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,
250 mm.

• Pentru fasciculele de fotoni cu energie mai mare, adâncimile se vor modifica în confor-
mitate cu modificările estimate în curba dozei pe adâncime.

Profilul dozei pe adâncime
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Introducerea rezultatelor de măsurare

Software-ul Înregistrări necesare în Beam Profile Editor/Physics Administration

BrainSCAN cu Beam
Profile Editor până
la versiunea 5.x

• Valorile TPR definite mai sus pot fi utilizate direct.
• În meniul Clarkson din pagina General Settings, introduceţi adânci-

mea de normalizare dnorm (în milimetri), în câmpul Normalization
Depth.

iPlan RT Dose cu
Beam Profile Editor
(7.x sau o versiune
mai recentă) sau
Physics Administra-
tion

• O valoare SSD nu este necesară în acest caz.
• Pentru că setările conului circular nu pot fi lăsate necompletate, utiliza-
ţi valorile SSD = 1.000 mm sau SSD = 1.000 mm - dnorm.

Introduceţi valorile dozei pe adâncime ca valori de înregistrare şi specificaţi în meniul Values
are ... dacă datele dvs. se bazează pe abordarea TPR sau PDD.

Asigurarea acurateţei

• Menţineţi fălcile în aceeaşi poziţie ca cea utilizată pentru măsurătorile dispersiei şi ale
raportului în afara axei.

• Valorile TPR pot fi normalizate arbitrar. Totuşi, normalizarea la o adâncime de referinţă comună
sau maximă poate simplifica procesele de verificare a consecvenţei. Puteţi compara foarte uşor
ratele de diminuare, de exemplu.

• Valorile TPR pentru toate colimatoarele trebuie să aibă aceleaşi valori pentru coordonatele pe
adâncime.

• Profilurile TPR trebuie măsurate pentru fiecare colimator separat, utilizând aceeaşi poziţie a
fălcilor.

Nu utilizaţi o cameră de ionizare prea mare pentru o dozimetrie precisă de câmp mic.
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10.5 Măsurarea raportului în afara axei

Configuraţia pentru măsurarea OAR

• Pentru a obţine o rezoluţie spaţială ridicată, utilizaţi detectorul de înaltă rezoluţie relevant
(consultaţi p. 260) cu un volum activ mic.

• Când modificaţi detectorul sau orientarea acestuia, recalibraţi coordonatele x/y/z ale fantomei
de apă.

Figura 40 

Flux de lucru

Paşi

1. Reglaţi detectorul la nivel izocentric, la 75 mm sub suprafaţa apei.

2. Menţineţi fălcile în aceeaşi poziţie ca pentru măsurătorile dispersiei şi PDD/TPR.

3.

• Dacă utilizaţi un sistem automat de măsurare a dozei, realizaţi o măsurare continuă a
dozei pentru a obţine cel mai înalt nivel de acurateţe şi continuitate pentru graficul
OAR.

• Dacă puteţi utiliza numai un sistem neautomat, asiguraţi-vă că efectuaţi măsurătoarea
în incremente de 0,5 mm în zona de micşorare abruptă a dozei şi la fiecare 3 – 5 mm în
părţile plate ale curbei dozei, până când micşorările dozei sunt mai mici de 2% din doza
maximă.

4. Asiguraţi-vă că măsuraţi profilul în intervalul pozitiv şi negativ.

Măsurarea raportului în afara axei
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Introducerea rezultatelor de măsurare

Software-ul Paşi necesari

BrainSCAN cu Beam
Profile Editor până
la versiunea 5.x

Conform definiţiei raportului în afara axei:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=

• Normalizaţi datele la doza măsurată pe axa centrală a fasciculului r =
0.

• Calculaţi media punctelor datelor corespunzătoare, la nivel negativ şi
pozitiv.

• În software-ul Beam Profile Editor, selectaţi OAR din Input Values şi
introduceţi valorile corespunzătoare.

iPlan RT Dose cu
Beam Profile Editor
(7.x sau o versiune
mai recentă) sau
Physics Administra-
tion

Calculaţi media punctelor datelor corespunzătoare, la nivel negativ şi po-
zitiv.
• Rapoartele în afara axei pot fi normalizate arbitrar.
• Cu toate acestea, normalizarea la doza măsurată pe axa centrală a

fasciculului r = 0 poate simplifica procesele de verificare a consecven-
ţei (de exemplu, lăţimea profilului poate fi verificată foarte uşor).

Asigurarea acurateţei

• Toate colimatoarele trebuie să aibă aceleaşi valori ale coordonatelor radiale.
• Profilurile OAR trebuie măsurate pentru fiecare colimator separat, utilizând aceeaşi poziţie a

fălcilor.
NOTĂ: Alternativ, OAR se poate măsura utilizând filmele de dozimetrie din interiorul unui material
echivalent apei, consultaţi Figura 40. Utilizaţi suficient material de dispersie în fundal sub film.
 

Nu utilizaţi o cameră de ionizare prea mare pentru o dozimetrie precisă de câmp mic.

CON CIRCULAR: MĂSURAREA DATELOR GENERALE AFERENTE FASCICULULUI

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 275



Măsurarea raportului în afara axei
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11 CON CIRCULAR: LISTĂ DE
VERIFICAT PENTRU
DATELE AFERENTE
FASCICULULUI

11.1 Datele generale aferente fasciculului pentru
acceleratoarele liniare (linac)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-638)

NOTĂ: Conul circular este acceptat în BrainSCAN şi iPlan RT, versiunea 4.1 sau o versiune mai
recentă.
 

Sarcină Echipament Bifat

Capacitatea nominală Linac (NLOut)
Pentru metoda şablonului Excel, consultaţi p. 264, pentru metoda datelor
brute, consultaţi p. 283.

Cameră calibrată ☐

Factorul de capacitate relativă (dispersie)
Pentru metoda şablonului Excel, consultaţi p. 266, pentru metoda datelor
brute, consultaţi p. 284.

Detector de înaltă rezoluţie ☐

Măsurarea PDD/TPR
Pentru metoda şablonului Excel, consultaţi p. 269, pentru metoda datelor
brute, consultaţi p. 285.

Detector de înaltă rezoluţie ☐

Raport în afara axei
Pentru metoda şablonului Excel, consultaţi p. 274, pentru metoda datelor
brute, consultaţi p. 285.

Detector de înaltă rezoluţie ☐

Pregătiţi profilul fasciculului (BrainSCAN):
• Introduceţi identificatorul, energia, NLOut, adâncimea de normalizare şi di-

mensiunea câmpului fălcilor
• Pentru fiecare colimator conic: introduceţi valoarea St de dispersie şi lipiţi

tabelele OAR şi TPR/PDD

Beam Profile Editor 5.x ☐

Pregătiţi profilul fasciculului (iPlan RT Dose 4.x):
• Introduceţi identificatorul şi energia (General Settings)
• Introduceţi valoarea NLOut, adâncimea de normalizare şi valoarea SSD

(Circular Cone Settings)
• Pregătiţi factorul de dispersie St, tabelele OAR şi TPR/PDD (fila Excel) şi

lipiţi-le în Beam Profile Editor

Beam Profile Editor 7.x ☐
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Sarcină Echipament Bifat

Pregătiţi profilul fasciculului (iPlan RT Dose 4.5 sau o versiune mai recentă):
• Introduceţi identificatorul (fila Machine Selection).
• Selectaţi acceleratorul şi energia (fila Machine Selection).
• Introduceţi adâncimea de măsurare a dispersiei şi valorile PDD-SSD, pre-

cum şi valoarea NLOut (fila Circular Cone). Completaţi toate filele şi închi-
deţi fereastra de proprietăţi.

• Pregătiţi factorul de dispersie St, tabelele OAR şi TPR/PDD (fila Excel) şi
lipiţi-le în Physics Administration.

Physics Administration

Datele generale aferente fasciculului pentru acceleratoarele liniare (linac)
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12 INTRODUCEREA ŞI
PROCESAREA DATELOR
AFERENTE FASCICULULUI
ÎN SOFTWARE-UL
PHYSICS
ADMINISTRATION

12.1 Datele grosiere în Physics Administration

Informaţii generale

Modul Raw Data din software-ul Physics Administration vă permite să introduceţi datele
aferente fasciculului măsurat înainte de procesare. Modul Raw Data nu vă obligă să colectaţi
datele în şabloane Excel.
Utilizând software-ul Physics Administration, datele brute pot fi convertite în profiluri ale
fasciculelor, care pot fi apoi folosite cu profilurile aparatului pentru planificarea tratamentului.
Pentru detalii, consultaţi Ghidul de utilizare a software-ului, Physics Administration.
Important: Momentan, acest pas este opţional. Şabloanele Excel sunt încă necesare pentru
procesarea datelor aferente fasciculului pentru anumite sisteme şi energii, consultaţi p. 28 pentru
detalii.
Acest capitol se concentrează pe diferenţele aferente fluxului de lucru ce implică şablonul Excel.
Astfel, vă recomandăm ca înainte de utilizarea modului Raw Data, să citiţi capitolele Măsurarea
datelor generale aferente fasciculului corespunzătoare.
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12.1.1 Fascicul de tip creion

Informaţii generale

Următoarele aspecte sunt diferite în modul Raw Data aferent fasciculului de tip creion, în
comparaţie cu abordarea şablonului Excel:
• Profilurile dozei pe adâncime pot avea valori de coordonate pe adâncime individuale pentru

fiecare dimensiune a câmpului.
• Profilurile diagonale pot avea valori de coordonate radiale individuale pentru fiecare adâncime.
• Pentru anumite colimatoare multilamelare, dimensiunea câmpului pentru măsurarea profilului

diagonal s-a modificat, consultaţi Pagina 281.
• Profilurile diagonale trebuie procesate cu software-ul Physics Administration pentru a obţine

factorii radiali.
• Profilurile transversale pot avea valori de coordonate individuale pentru fiecare adâncime.
• Profilurile transversale trebuie introduse şi procesate cu software-ul Physics Administration

pentru a stabili corecţia funcţiei sursă şi parametrii de deplasare radiologică.

Capacitatea nominală Linac şi pierderile contextuale

Instrucţiunile de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la Pagina 50 şi
Pagina 53.
Datele aferente capacităţii nominale Linac trebuie introduse în fereastra Nominal Linac Output
din interfaţa datelor brute aferente fasciculului de tip creion:

Paşi

1. Introduceţi calibrarea Linac absolută definind câmpurile Distanţă la suprafaţa sursă,
Adâncime de măsurare, Mărime câmp normalizare şi Ieşire nominală linac.

2. În secţiunea Multileaf Background, introduceţi pierderile pentru setarea de fălci deschise
şi cele pentru fălcile închise.

Factorii de dispersie (Factorii de capacitate)

Instrucţiunile de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la Pagina 56.
Pentru a introduce rezultatele măsurătorii, introduceţi distanţa sursă-suprafaţă (SSD) şi
adâncimea de măsurare din cadrul măsurătorii dispersiei, în fereastra Scatter Data.
Important: Aceste valori trebuie să fie identice cu valorile SSD şi ale adâncimii de măsurare
pentru determinarea capacităţii nominale Linac. În caz contrar, generarea unui profil de fascicul
este imposibilă.
Dacă este necesar, reglaţi valorile colimatorului multilamelar (MLC) şi dimensiunii fălcilor în
secţiunea Scatter Table a ferestrei şi introduceţi datele de dispersie.
• Câmpurile gri din tabelele aferente matricei mostră disponibile începând de la p. 71 trebuie

măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• De aceea, nu este necesar să măsuraţi aceste câmpuri MLC mai mari. În schimb, este suficient
să introduceţi ultima valoare măsurată obligatorie, de exemplu, în cazul configurării fălcii la
60 x 60 mm², puteţi utiliza valoarea măsurată pentru câmpul MLC de 60 x 60 mm² (0,8710 la p.
132).

De asemenea, puteţi lipi întregul tabel cu valori de dispersie imediat utilizând butonul de lipire. În
acest caz, dimensiunile MLC şi ale fălcilor se reglează automat. Pentru mai multe detalii,
consultaţi Ghidul de utilizare clinică, iPlan RT Dose.

Datele grosiere în Physics Administration
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Profilul dozei pe adâncime

Instrucţiunile de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la Pagina 54.
Profilurile dozei pe adâncime pot fi măsurate într-o configuraţie similară PDD sau TPR/similară
TPR.
Pentru a introduce rezultatele de măsurare:

Paşi

1.
Definiţi configurarea măsurătorii (PDD sau TPR/similară TPR) în fereastra Depth Dose.
Dacă s-a utilizat o abordare similară PDD, trebuie să introduceţi în această fereastră şi
valoarea SSD a măsurătorii PDD.

2. Dacă este necesar, reglaţi dimensiunile câmpului dozei pe adâncime utilizând butoanele
Add şi Remove din zona de comandă.

3. Lipiţi fiecare profil al dozei pe adâncime în fereastra Depth Dose Profile corespunzătoa-
re. Pentru fiecare dimensiune de câmp puteţi utiliza valori de coordonate diferite.

4.

De asemenea, puteţi lipi imediat un tabel cu datele aferente dozei pe adâncime pentru
mai multe dimensiuni de câmp utilizând opţiunea Paste Profiles. În acest caz, dimensiu-
nile câmpului se reglează automat. Pentru mai multe detalii, consultaţi Ghidul de utiliza-
re clinică, iPlan RT Dose.

5.
Profilurile dozei pe adâncime pot fi normalizate arbitrar. Totuşi, normalizarea la o adânci-
me de referinţă comună sau maximă poate simplifica procesele de verificare a consec-
venţei.

Profilurile radiale diagonale

Instrucţiunile generale de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la
Pagina 58. Profilurile diagonale pot fi măsurate într-o configuraţie similară PDD sau TPR/similară
TPR.
Important: Pentru a obţine profilurile diagonale adecvate pentru calcularea factorului radial,
următoarele colimatoare multilamelare (accesoriu) nu vor fi detaşate la măsurarea profilului
diagonal:
• Brainlab m3
• Siemens ModuLeaf

Lamele MLC trebuie să rămână retractate.
Pentru a introduce rezultatele de măsurare:

Paşi

1.
Definiţi configurarea măsurătorii (PDD sau TPR/similară TPR) în fereastra Diagonal Profi-
les. Dacă s-a utilizat o abordare similară PDD, trebuie să introduceţi în această fereastră
şi valoarea SSD a măsurătorii.

2. Dacă este necesar, reglaţi adâncimile utilizând butoanele Add şi Remove din zona de co-
mandă.

3. Lipiţi fiecare profil diagonal în fereastra Diagonal Profile Data corespunzătoare. Pentru
fiecare adâncime puteţi utiliza valori de coordonate diferite.

4.
De asemenea, puteţi lipi imediat un tabel cu profilul diagonal pentru mai multe adâncimi
utilizând opţiunea Paste Profiles. În acest caz, adâncimile se reglează automat. Pentru
mai multe detalii, consultaţi Ghidul de utilizare clinică, iPlan RT Dose.

5. Profilurile diagonale pot fi normalizate arbitrar.

După introducerea tuturor profilurilor diagonale (şi a datelor dozei pe adâncime), puteţi să calculaţi
factorii radiali. Pentru mai multe detalii, consultaţi Ghidul de utilizare clinică, iPlan RT Dose.
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Profilurile transversale

Instrucţiunile de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la Pagina 64 şi
Pagina 63.
Pentru a introduce rezultatele de măsurare:

Paşi

1.
Definiţi configurarea măsurătorii (PDD sau TPR/similară TPR) în fereastra Transversal
Profiles. Dacă s-a utilizat o abordare similară PDD, trebuie să introduceţi în această fe-
reastră şi valoarea SSD a măsurătorii.

2. Dacă este necesar, reglaţi adâncimile utilizând butoanele Add şi Remove din zona de co-
mandă.

3. Lipiţi fiecare profil transversal în fereastra Transversal Profile Data corespunzătoare. Pen-
tru fiecare adâncime şi direcţie puteţi utiliza valori de coordonate diferite.

4.
De asemenea, puteţi lipi imediat un tabel cu profilurile transversale pentru mai multe
adâncimi utilizând opţiunea Paste Profiles. În acest caz, adâncimile se reglează auto-
mat. Pentru mai multe detalii, consultaţi Ghidul de utilizare clinică, iPlan RT Dose.

5. Profilurile transversale pot fi normalizate arbitrar.

După ce introduceţi toate profilurile transversale (şi după ce calculaţi factorii radiali), puteţi calcula
corecţia funcţiei sursă şi parametrii de comutare a lamei radiologice. Pentru mai multe detalii,
consultaţi Ghidul de utilizare clinică, iPlan RT Dose.

Comutarea dinamică a lamelor

Instrucţiunile de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la Pagina 66.
În fereastra Dynamic Leaf Shift, introduceţi rezultatele de măsurare a comutării lamei dinamice.
Comutarea lamei dinamice poate fi calculată în fereastra Dynamic Leaf Shift.

Datele grosiere în Physics Administration
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12.1.2 Conuri circulare

Informaţii generale

Următoarele aspecte sunt diferite în modul Raw Data aferent conului circular, în comparaţie cu
abordarea şablonului Excel:
• Configurarea capacităţii nominale Linac se defineşte independent de configurarea dispersiei.
• Datele de dispersie asociază doza cu con circular numai cu cea a câmpului de referinţă (şi nu

includ modificările din cadrul condiţiilor de configurare).
• Profilurile dozei pe adâncime pot avea valori de coordonate pe adâncime individuale pentru

fiecare colimator.
• Profilurile în afara axei pot avea valori de coordonate radiale individuale pentru fiecare

colimator.
Toate măsurătorile dozelor cu conuri se vor efectua cu aceeaşi setare pentru apertura fălcilor!
Dimensiunea câmpului fălcilor trebuie introdusă în fereastra Properties din cadrul datelor brute
aferente conului circular.

Capacitate nominală Linac

Instrucţiunile de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la Pagina 264.
Conversia la configurarea izocentrică
În cazul în care capacitatea nominală Linac a fost măsurată utilizând o configurare diferită
(distanţa sursă-suprafaţă (SSD) şi adâncime) decât măsurarea dispersiei, trebuie să măsuraţi
două valori de dozare suplimentare, corelând configurarea capacităţii nominale Linac (NLOut) cu
configurarea dispersiei:
• Doza pentru configurarea NLOut utilizând SSD şi adâncimea de măsurare NLOut.
• Doza pentru configurarea dispersiei la izocentru, la adâncimea măsurătorii dispersiei

(consultaţi Pagina 284).
Ambele măsurători trebuie realizate pentru dimensiunea câmpului de normalizare utilizând acelaşi
detector. Brainlab vă recomandă să repetaţi fiecare măsurătoare de trei ori şi utilizând valoarea
medie pentru a mări nivelul de acurateţe.
Utilizarea camerei calibrate folosită la măsurarea NLOut generează eficient o măsurătoare NLOut
la izocentru. În acest caz, puteţi introduce direct valoarea NLOut definită la izocentru, evitând
astfel nevoia factorilor de conversie. Cu toate acestea, introducerea valorii NLOut într-o
configuraţie diferită poate simplifica şi comparaţiile calibrării Linac absolute, de exemplu, cu datele
aferente fasciculului de tip creion, care utilizează aceeaşi energie.
Configurarea măsurătorii pentru conversia la configuraţia izocentrică:
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Figura 41 
Introducerea rezultatelor de măsurare
Datele aferente capacităţii nominale Linac trebuie introduse în fereastra Nominal Linac Output din
interfaţa datelor brute aferente conului circular. Introduceţi calibrarea Linac absolută definind
câmpurile Source Surface Distance, Measurement Depth, Normalization Field Size şi
Nominal Linac Output.
Dacă este necesar, trebuie să introduceţi şi doza pentru configuraţia NLOut şi doza pentru
configuraţia de dispersie în fereastra Nominal Linac Output.

Dispersie

Factorii de dispersie aferenţi datelor brute ale conului circular, sunt definiţi la izocentru ca:

St
rawdata c( ) D c r 0=, dmeasurement,( ) D ccal r 0=, dmeasurement,( )=

Recomandarea pentru adâncimea de măsurare dmeasurement este adâncimea (medie) a dozei
maxime (de exemplu, 15 mm pentru un fascicul de raze X de 6 MV). Toate măsurătorile dispersiei
trebuie realizate la izocentru, deci cu SSD = 1.000 mm - dmeasurement.
ccal reprezintă dimensiunea câmpului de normalizare utilizată pentru măsurarea capacităţii
nominale Linac (de obicei, 100 x 100 mm²), iar c defineşte conul.
Important: Definiţia dispersiei de mai sus este diferită de definiţia dispersiei (totale) din Pagina
266!
Configurare:

Paşi

1.

Pentru a obţine date exacte în cazul câmpurilor de dimensiuni mici, utilizaţi detectorul de
înaltă rezoluţie, conform specificaţiilor de la Pagina 260.
Brainlab recomandă următoarea metodă de înlănţuire utilizând o dimensiune de câmp in-
termediară (de exemplu, 30 x 30 mm2) pentru tranziţia dintre detectorul de înaltă rezolu-
ţie, pentru câmpuri mici, la camera de ionizare. Nicio măsurătoare nu trebuie să
depăşească specificaţiile dimensiunii de câmp definite de către producătorul detectorului.

2. Când modificaţi detectorul sau orientarea acestuia, recalibraţi coordonatele x/y/z ale fan-
tomei de apă.

3. Definiţi adâncimea de măsurare (vezi mai sus).
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Introducerea rezultatelor de măsurare

Paşi

1. Introduceţi adâncimea de măsurare a datelor de dispersie, în fereastra Properties afe-
rentă datelor conului circular.

2. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele Add şi Remove din zona panoului de comandă
pentru a regla diametrele conurilor disponibile.

3. Introduceţi valoarea de dispersie pentru fiecare con, în fereastra aferentă datelor Circular
Cone.

Profilurile dozei pe adâncime

Instrucţiunile de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la Pagina 269.
Profilurile dozei pe adâncime pot fi măsurate într-o configuraţie similară PDD sau TPR/similară
TPR.
Pentru a introduce rezultatele de măsurare:

Paşi

1.
Definiţi configurarea măsurătorii (PDD sau TPR/similară TPR) în fereastra Properties.
Dacă s-a utilizat o abordare similară PDD, trebuie să introduceţi în fereastra Properties şi
valoarea SSD a măsurătorii PDD.

2. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele Add şi Remove din zona panoului de comandă
pentru a regla diametrele conurilor disponibile.

3. Lipiţi fiecare profil al dozei pe adâncime în fereastra de date Circular Cone cores-
punzătoare. Fiecare con circular poate avea propriile valori de coordonate.

4.
Profilurile dozei pe adâncime pot fi normalizate arbitrar. Totuşi, normalizarea la o adânci-
me de referinţă comună sau maximă poate simplifica procesele de verificare a consec-
venţei. Puteţi compara foarte uşor ratele de diminuare, de exemplu.

Raport în afara axei

Instrucţiunile de configurare şi fluxul de lucru aferente măsurătorilor sunt descrise la Pagina 274.
Pentru a introduce rezultatele de măsurare:

Paşi

1. Calculaţi media punctelor datelor corespunzătoare, la nivel negativ şi pozitiv.

2. Introduceţi adâncimea de măsurare OAR în fereastra Properties.

3. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele Add şi Remove din zona panoului de comandă
pentru a regla diametrele conurilor disponibile.

4. Lipiţi fiecare profil al dozei OAR în fereastra de date Circular Cone corespunzătoare. Fie-
care con circular poate avea propriile valori de coordonate.

5.
Rapoartele în afara axei pot fi normalizate arbitrar. Cu toate acestea, normalizarea la do-
za măsurată pe axa centrală a fasciculului r = 0 poate simplifica procesele de verificare a
consecvenţei.

INTRODUCEREA ŞI PROCESAREA DATELOR AFERENTE FASCICULULUI ÎN SOFTWARE-UL PHYSICS ADMINISTRATION
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13 IMRT
13.1 Disponibilitatea de furnizare a secvenţelor

lamelare IMRT

Prezentare generală a secvenţierii lamelare

Software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie creează un model de
deplasare a lamelor pentru câmpurile IMRT utilizând algoritmul de secvenţiere lamelară integrat
(Figura 42). La modelele de acest tip, poziţiile lamelor sunt definite la un număr de puncte de
control ca funcţie a dozei fracţionale cumulative care a fost administrată până în acest moment. În
funcţie de sistemul de administrare a tratamentului, această secvenţă se administrează
respectând punctele de control, fie dinamic, fie în segmente, cu segmentele convertite într-o serie
de fascicule conformale statice.

Exemplu: Modelul de deplasare dinamică a lamelor IMRT

Figura 42 

Deplasarea corectă a lamelor şi administrarea segmentată a dozei

În ilustraţiile de mai sus, fiecare punct de control defineşte poziţiile lamelor la o anumită doză
fracţională cumulativă, conform indicaţiilor de sub fiecare model lamelar prezentat.

IMRT

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 287



Pentru a administra corect modelul de deplasare lamelar calculat, sistemul (Linac şi MLC) trebuie
să urmeze modelul lamelar exact, calculat ca funcţie a dozei fracţionale cumulative, şi, de
asemenea, să iradieze cu precizie doza fracţională necesară pentru fiecare segment (doză
segmentată).

Deviaţiile dozei

Deviaţiile între doza planificată şi cea administrată pot apărea dacă sistemul nu poate poziţiona
lamele corect, conform dozei fracţionale prescrise, sau dacă nu poate iradia doza fracţională
necesară pentru un segment dat. Exemplele de mai jos sunt scenarii care pot duce la deviaţii
semnificative la administrarea dozei către pacient, în special dacă se combină setările extreme
ale parametrilor, cum ar fi ratele ridicate ale dozajului sau o doză redusă per fascicul IMRT:
1. Limitările generale ale acurateţei de poziţionare a lamelor MLC.
2. În timpul administrării IMRT dinamice, sistemul nu ajunge în poziţiile necesare pentru o

anumită doză fracţională administrată. De obicei, acest fenomen apare dacă viteza maximă a
lamelor colimatorului multilamelar (MLC) este depăşită şi dacă se utilizează o valoare ridicată
de toleranţă a lamelor (consultaţi Pagina 290). Având în vedere că viteza necesară a lamelor
pentru un anumit model variază în funcţie de rata dozajului şi de unităţile de monitor ale setului
de fascicule IMRT la Linac, ratele ridicate ale dozajului în combinaţie cu un număr redus de
unităţi de monitor per fascicul IMRT pot duce mai degrabă la apariţia deviaţiilor descrise (Xia et
al 2002).

3. Din cauza timpului de răspuns al sistemului de controlere Linac/MLC şi/sau a neregularităţilor
arbitrare ale stabilităţii radiaţiilor, doza fracţională administrată per segment poate devia de la
doza fracţională planificată. Situaţia este valabilă în special în cazul dozelor fracţionale mici per
segment IMRT şi poate afecta toate modalităţile IMRT. De exemplu, dacă doza per segment
este de 2 MU şi Linac administrează această doză în ±1 MU, eroarea de dozare segmentată
posibilă poate ajunge până la 50%. Deviaţiile de dozare pot fi generate, de asemenea, şi de o
rată a dozajului mai mare. Pentru mai multe informaţii cu privire la stabilitatea capacităţii Linac
şi influenţa acesteia asupra administrării IMRT, consultaţi publicaţiile emise de Grigorov G. et al
(2006), Partridge M. et al (1998) şi Rajapakshe R. et al (1998). Un caz special al acestui tip de
deviaţie se referă la câmpul opţional de configurare a luminii, care poate fi adăugat la secvenţa
IMRT pentru a permite verificarea poziţionării pacientului şi configurarea fasciculului înainte de
administrarea tratamentului. Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Pagina 291.

Limitarea vitezei lamelor

IMRT dinamic:
Pentru a evita situaţiile în care administrarea unei secvenţe lamelare dinamice este imprecisă,
există posibilitatea de a activa opţiunea de limitare a vitezei lamelor în cadrul algoritmului de
secvenţiere a acestora. Pe baza fracţionării dozei pentru fiecare segment şi a vitezei maxime
permise a lamelor colimatorului multilamelar (MLC), algoritmul calculează distanţa maximă per
segment pe care o poate parcurge o lamă. Dacă o lamă încalcă limita maximă a vitezei lamelor,
vor fi inserate segmente noi pentru a permite lamei să parcurgă distanţa completă în două sau
mai multe segmente. Ca o consecinţă, factorul de secvenţiere a lamelor poate fi mai mare, iar
dimensiunea câmpului per segment poate fi mai mică pentru secvenţele cu limitare a vitezei
lamelor.
Dacă nu aţi utilizat opţiunea de limitare a vitezei lamelor, software-ul afişează un mesaj de
avertizare în cadrul stării planului, indicând faptul că viteza maximă permisă a lamelor a fost
depăşită.
În cazuri extreme, cu rate ale dozajului foarte mari şi cu valori MU mici, se poate întâmpla ca
limitarea vitezei să nu poată fi îndeplinită chiar dacă opţiunea de limitare a vitezei lamelor este
activată. În astfel de cazuri, se recomandă să reduceţi rata dozajului. Puteţi limita viteza lamelor şi
prin reducerea dimensiunii fasciculului.
IMRT Step-and-Shoot:
În funcţie de Linac şi de controlerul MLC, poate ajuta aplicarea algoritmului de limitare a vitezei
lamelor pentru administrarea metodei IMRT Step-and-Shoot standard (nu pentru metoda Step-
and-Shoot statică). Astfel, dacă setarea Standard Step-and-Shoot este selectată, puteţi activa
opţiunea de limitare a vitezei lamelor. Totuşi, dacă aceasta nu este activată, nu se afişează niciun
avertisment.
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Informaţii privind siguranţa

Scenariile descrise aici sunt doar exemple de limitări posibile care pot duce la devieri
semnificative între doza planificată şi cea administrată, în cazul parametrilor extremi, cum ar fi
combinarea unei rate ridicate a dozajului cu o doză prescrisă redusă. Aceste scenarii nu oferă o
descriere completă a problemelor potenţiale. Trebuie să verificaţi cu atenţie dacă o combinaţie a
ratelor ridicate ale dozajului cu o doză de fascicul redusă oferă rezultate de tratament acceptabile
şi dacă aceasta scurtează semnificativ durata de tratament generală a pacientului.
Pentru mai multe informaţii referitoare la efectuarea controlului de calitate pentru aparat într-un
mediu clinic, cu scopul verificării performanţelor Linac/MLC al sistemului, precum şi a controlului
de calitate pentru tratamentul IMRT asupra pacientului, consultaţi publicaţiile emise de Linthout N.
et al (2003) şi LoSasso, T. et al (2001).

Utilizarea unui sistem de administrare a tratamentului cu parametri extremi, cum ar fi o rată
ridicată a dozajului, un număr mic de unităţi de monitor per fascicul sau o viteză mare a
lamelor poate genera o administrare imprecisă a dozei de tratament planificate. Fizicianul
are răspunderea de a asigura o administrare corectă a dozei de tratament planificate către
pacient. Aici este inclusă si responsabilitatea de a alege parametrii adecvaţi pentru
tratament.

IMRT
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13.1.1 Administrarea IMRT dinamic şi setările pentru toleranţa lamelor

Context

Modelele de secvenţiere lamelară pentru tratamentul IMRT dinamic utilizând un Linac Varian sunt
definite de fişierele DMLC. Aceste fişiere conţin poziţiile planificate ale lamelor ca funcţie a dozei
fracţionale cumulative (valoarea relativă a dozei cumulative) pentru anumite segmente (puncte de
control). Aceste fişiere se transmit fie către controlerul MLC prin sistemul R&V, fie se exportă
direct de software-ul dvs. Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie şi copiate
manual pe staţia de lucru MLC.

Cerinţe pentru acurateţea secvenţierii lamelare

În condiţii normale, mai exact, atâta timp cât viteza maximă a lamelor nu este depăşită, controlerul
MLC în combinaţie cu Linac pot respecta modelul de secvenţiere lamelară planificat, cu o
acurateţe acceptabilă (luând în considerare o dependenţă liniară a poziţiilor lamelor între
segmentele consecutive). Pentru a asigura o administrare precisă, staţia de lucru MLC
eşantionează poziţiile reale ale lamelor şi doza fracţională cumulativă administrată de Linac până
în acel moment, la un anumit nivel de repetare. Aceste rezultate sunt apoi comparate cu valorile
definite de secvenţa lamelară.
În cazul parametrilor extremi, cum ar fi ratele ridicate ale dozajului combinate cu un număr mic de
unităţi de monitor ale fasciculului (tratamente fracţionate), viteza maximă a lamelor unui anumit
MLC poate fi depăşită de anumite lame în puncte specifice de administrare. Ca rezultat, poziţiile
reale ale lamelor deviază de la cele planificate. Dacă deviaţia depăşeşte valoarea toleranţei,
definită în fişierul DMLC, staţia de lucru MLC transmite un semnal de aşteptare pentru fascicul
către Linac, cu scopul opririi iradierii.
Alegerea unei valori mari de toleranţă pentru a permite deviaţii mari la poziţia lamelor poate
genera diferenţe semnificative între doza IMRT administrată şi cea planificată. Pe de altă parte,
selectarea unor valori foarte mici de toleranţă poate genera un număr mare de fascicule oprite,
ceea ce poate, de asemenea, mări deviaţia dintre doza planificată şi cea administrată. Puteţi găsi
mai multe informaţii în publicaţia emisă de LoSasso et al (2001).
Pentru a evita situaţiile în care lamele nu pot urmări secvenţa lamelară planificată, teoretic ar
trebui selectată pe Linac cea mai mică rată a dozajului posibilă. Totuşi, rata dozajului Linac
selectată va fi întotdeauna un compromis între doza precisă, corectă de administrat către pacient
(verificată de măsurătorile efectuate pe fantomă) şi timpul de tratament general. Pentru a stabili
parametrii iniţiali adecvaţi pentru tratamentele IMRT, tratamentele cu fantomă trebuie realizate cu
diferite setări de parametri şi cu măsurătorile dozei absolute pentru întregul volum iradiat. Aceste
măsurători trebuie comparate ulterior cu distribuţia dozei planificate/calculate.
Pentru a izola potenţialele probleme de administrare a planului, puteţi utiliza, de asemenea,
poziţia lamelor şi erorile de dozare înregistrate de staţia de lucru MLC (fişierul DynaLog). Pentru
mai multe informaţii, consultaţi publicaţiile emise de LoSasso et al (2001), Xia et al (2002) şi Stell
et al (2004).
Valoarea toleranţei lamelor poate fi reglată în sistemul R&V. Pentru mai multe informaţii referitoare
la acest parametru, consultaţi documentaţia furnizată cu sistemul dvs. R&V.

Informaţii privind siguranţa

Înainte de verificarea planului de tratament utilizând o fantomă, se recomandă să realizaţi o
analiză a erorilor de poziţionare a lamelor, înregistrate de staţia de lucru MLC (fişierul DynaLog),
pentru a detecta deviaţiile potenţiale la administrarea planului. Pentru mai multe informaţii
referitoare la manevrarea şi evaluarea datelor, consultaţi documentaţia adecvată, acolo unde este
necesar.

O setare de toleranţă ridicată a lamelor pentru IMRT în combinaţie cu setări extreme ale
parametrilor tratamentului, cum ar fi o rată ridicată a dozajului pentru un plan, cu o doză
mică per fascicul, pot genera o administrare inexactă a dozei de tratament planificate.
Fizicianul are răspunderea de a asigura o administrare corectă a tratamentului planificat.
Aici este inclusă si responsabilitatea de a alege parametrii adecvaţi pentru tratament.
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13.1.2 Câmp luminos de configurare

Context

Modelul de secvenţiere lamelară IMRT creat de software-ul dvs. Brainlab de planificare a
tratamentului prin radioterapie poate porni opţional cu un câmp de configurare a luminii,
reprezentând forma conturului exterior al tumorii. Scopul acestui câmp este de a verifica dacă s-a
realizat corect configurarea pacientului şi a fasciculului, unde scanările CT localizate se utilizează
în combinaţie cu suprapunerile dispozitivului de poziţionare a zonei ţintă.
Doza fracţională pentru segmentul câmpului de configurare a luminii asociat de software-ul de
planificare a tratamentului este foarte mică (valoare implicită = 0,001 sau 0,1%) comparativ cu
doza planificată totală pentru secvenţa IMRT. Cu toate acestea, din cauza timpului de răspuns al
controlerului MLC/sistemului Linac, doza fracţională administrată în primul câmp poate fi mai mare
decât cea planificată. Astfel, doza administrată poate fi afectată semnificativ, în special în cazurile
în care se combină rate ridicate ale dozajului cu o doză mică a fasciculului. Din acest motiv,
câmpul de configurare a luminii trebuie dezactivat dacă acesta nu este necesar la verificarea
configurării pacientului. Totuşi, dacă acest câmp de configurare a luminii este necesar, rata
dozajului aleasă pentru tratamentul pacientului trebuie să fie suficient de mică pentru a preveni
deviaţiile de dozare inacceptabile în timpul administrării.
Mai jos, este prezentat un rezumat al acestui efect. Pentru mai multe detalii referitoare la variaţiile
potenţiale în cadrul dozei administrate de segmentele individuale IMRT, consultaţi publicaţiile
emise de Xia et al (2002), Stell et al (2004) şi Li et al (2003).

Segmentele câmpului luminos de configurare

Exemplu de secvenţă pentru câmpul de configurare a luminii:

0.001 - Setup Light Field 0.2 - First Segment 0.4 - Second Segment
① ② ③

Figura 43 

Nr. Componentă

① Doza fracţională planificată de 0,001

② Primul segment IMRT cu doza fracţională cumulativă de 0,2

③ Al doilea segment IMRT cu doza fracţională cumulativă de 0,4

Rolul controlerului MLC

Conform descrierilor din secţiunile anterioare, acurateţea de administrare a fasciculului IMRT
variază în funcţie de interacţiunea dintre secvenţele de tratament planificate, rata dozajului şi doza
totală prescrisă. Cu aceşti factori echilibraţi corect, controlerul MLC poate poziţiona corect lamele
şi fără întârzieri pentru doza fracţională prescrisă. Controlerul MLC eşantionează periodic poziţiile
lamelor şi doza fracţională acumulată, iradiată de Linac până la acel moment (timpul de
eşantionare curent al controlerului Varian MLC este de aproximativ 55 ms). În timpul fiecărui
interval de eşantionare, controlerul MLC planifică următoarea poziţie a lamelor, pe baza dozei
fracţionale cumulative curente şi a segmentului corespunzător din planul IMRT.

IMRT
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Depăşirea dozei

Dacă poziţiile eşantionate ale lamelor se află în afara intervalului acceptat al poziţiilor planificate
(consultaţi Pagina 290), controlerul MLC transmite un semnal de aşteptare a fasciculului către
Linac pentru a opri iradierea. Din cauza intervalului dintre ciclurile de eşantionare şi a intervalului
de transmisie a semnalului şi a timpului de răspuns al Linac, poate apărea o întârziere pentru
câteva cicluri de eşantionare, până la oprirea reală a iradierii.
Ca rezultat, primul segment al unei secvenţe IMRT (consultaţi Figura 43) primeşte o doză
segmentată puţin mai mare decât cea planificată (depăşirea dozei). La segmentele următoare, pot
apărea şi deviaţii arbitrare, ducând fie la o creştere, fie la o descreştere a dozei segmentate.
Sistemul de control al dozei Linac opreşte iradierea imediat ce se atinge numărul de unităţi de
monitor prescris pentru fasciculul IMRT. Ca rezultat, ultimele segmente ale secvenţei IMRT
primesc o doză fracţională redusă (consultaţi Figura 43). Efectiv, numărul total de unităţi de
monitor aplicat fasciculului este conform celor stabilite.
Acest comportament este tipic pentru sistemele Linac/controler MLC şi nu este restricţionat la un
anumit model de secvenţiere lamelară. Totuşi, deviaţiile dozei relative de la un plan livrat vor
creşte în cazul ratelor dozajului Linac ridicate sau al unei doze reduse a fasciculului, şi vor varia,
de asemenea, în funcţie de caracteristicile individuale ale secvenţei IMRT aplicate.

Doza fracţională 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 

Figura 44 
Graficul superior (în Figura 44 de mai sus) indică doza fracţională pentru câmpul de configurare a
luminii (SLF) şi o secvenţă de n segmente IMRT planificate de software-ul de planificare a
tratamentului. Graficul inferior ilustrează doza fracţională reală per segment în timpul administrării
IMRT. Din cauza timpului de răspuns al buclei de control al dozei, câmpul de configurare a luminii
este iradiat la începutul secvenţei cu o doză fracţională mai mare decât cea planificată. Imediat ce
Linac opreşte iradierea dacă doza fracţională cumulativă ajunge la 1, ultimele segmente primesc
o doză fracţională mai mică. Numărul total de unităţi de monitor din fasciculul IMRT nu este
modificat de acest comportament, dar primul segment primeşte o doză mai mare, iar ultimul
segment primeşte o doză mai mică. Acest fenomen apare şi când nu se utilizează un câmp de
configurare a luminii.

Activarea/dezactivarea câmpului luminos de configurare

În iPlan RT Dose, câmpul de configurare a luminii poate fi activat/dezactivat în profilul aparatului
utilizând software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration. Pentru mai multe informaţii
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referitoare la activarea şi dezactivarea exportului câmpurilor de configurare a luminii, consultaţi
ghidul utilizatorului iPlan RT Dose.

Informaţii privind siguranţa

Utilizarea unui câmp de configurare a luminii în combinaţie cu setări extreme ale
parametrilor tratamentului, cum ar fi o rată ridicată a dozajului pentru un plan, cu o doză
mică per fascicul, poate genera o administrare inexactă a dozei de tratament planificate.
Fizicianul are răspunderea de a asigura o administrare corectă a tratamentului planificat.
Aici este inclusă si responsabilitatea de a alege parametrii adecvaţi pentru tratament. Dacă
setarea câmpului de configurare a luminii nu este necesară la verificarea configurării,
aceasta trebuie dezactivată.

IMRT
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13.1.3 Administrarea arcului dinamic conformal

Context

Pentru tratamentele cu arc dinamic, software-ul dvs. Brainlab de planificare a tratamentului prin
radioterapie divide intern un arc în incremente echidistante de 10°. La poziţia fiecărui unghi, se
calculează un câmp MLC individual, precum şi lamele adaptate la conturul PTV. Astfel, fiecare arc
este reprezentat de o secvenţă de puncte de control care definesc un model secvenţial lamelar ca
funcţie a unghiului cadrului de iradiere de-a lungul arcului. Pentru administrarea arcului, staţia de
lucru MLC Varian este dotată cu informaţii despre aceste secvenţe, în special cu fişiere MLC de
arc dinamic. Aceste fişiere sunt fie puse la dispoziţie de sistemul R&V, fie exportate direct de
sistemul TPS şi transferate manual către staţia MLC.

Toleranţa lamelor

În mod similar cu modul IMRT dinamic (consultaţi Pagina 290), fişierele MLC de arc dinamic
conţin o valoare a toleranţei aferente lamelor care defineşte deviaţia dintre poziţia reală şi cea
estimată a lamelor tolerată de sistem în timpul tratamentului. În contrast cu modul de tratament cu
doză dinamică în IMRT, controlerul MLC implementează o interblocare MLC, iar tratamentul se
întrerupe în cazul în care se depăşeşte toleranţa lamelor.
Deşi software-ul de planificare a tratamentului ia în considerare limitele Linac în timpul calculării
secvenţei lamelare cu arc dinamic, planurile de tratament trebuie să fie totuşi verificate cu
fantome utilizând aceleaşi setări ale parametrilor precum cele pentru tratamentul pacientului.
Acordaţi atenţie specială parametrilor de setare, cum ar fi rata dozajului şi toleranţa lamelor.
Valoarea toleranţei lamelor poate fi reglată în sistemul R&V. Pentru mai multe informaţii referitoare
la acest parametru, consultaţi documentaţia furnizată cu sistemul dvs. R&V.

Informaţii privind siguranţa

Înainte de verificarea planului de tratament utilizând o fantomă, se recomandă să realizaţi o
analiză a erorilor de poziţionare a lamelor, înregistrate de staţia de lucru MLC (fişierul DynaLog),
pentru a detecta deviaţiile potenţiale la administrarea planului. Pentru mai multe informaţii
referitoare la manevrarea şi evaluarea datelor, consultaţi documentaţia adecvată, acolo unde este
necesar.

Din cauza dimensiunii incrementului de 10 grade pentru calcularea dozei pentru
tratamentele cu arc conformal, doza calculată poate fi inexactă. Se recomandă să efectuaţi
o verificare a fantomei pentru fiecare plan de tratament cu arc conformal.

Disponibilitatea de furnizare a secvenţelor lamelare IMRT
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14 CONTROLUL CALITĂŢII
14.1 Introducere în programul de control al calităţii

Importanţa controlului calităţii

Stabilirea unui program complex de control al calităţii este una dintre cele mai importante sarcini
ale departamentului de oncologie-radioterapie. Pentru a stabili procedurile şi procesele adecvate,
puteţi consulta diferite publicaţii care oferă detalii referitoare la aspectele care trebuie luate în
considerare. Cele mai complexe articole pe acest subiect sunt rapoartele publicate de IAEA
(TRS-430 2004) şi de AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40 (Grupul de sarcină al
comitetului de terapie prin iradiere) (Kutcher et al, 1994).

Scopul acestui document

Acest document nu are scopul unui ghid complet sau al unor instrucţiuni de lucru. Nici nu pretinde
a fi o listă completă de verificat pentru procedurile de finalizat înainte de începerea tratamentului
pacientului. Documentul descrie doar general metodele relevante punerii în funcţiune a sistemului
şi oferă referinţe cu privire la documentele asociate, publicate de comunitatea internaţională de
fizică medicală. Echipamentul, metodele şi testele sugerate aici pot, prin urmare, necesita
modificări în conformitate cu standardele, reglementările sau instrucţiunile date.

Prezentarea generală a procedurilor de control al calităţii

Procedurile de control al calităţii se pot împărţi în:
• Controlul calităţii asociat aparatului (consultaţi Pagina 297)
• Controlul calităţii asociat pacientului (consultaţi Pagina 299)
• Controlul calităţii specific pacientului (consultaţi Pagina 301)

CONTROLUL CALITĂŢII
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14.1.1 Echipamentul necesar

Cerinţe standard privind echipamentul

Fiecare departament de radioterapie necesită un anumit echipament de dozimetrie. Pentru a
facilita procedurile necesare de punere în funcţiune, este necesar următorul echipament standard:
• Rezervor motorizat pentru fantoma de apă, cu software de comandă
• Diferite detectoare pentru doza relativă (de exemplu, cameră de ionizare, diodă sau diamant)
• Detector calibrat pentru doza absolută şi electrometru calibrat
• Fantomele de apă solide, echipate cu perforaţii ale camerei, pentru măsurătorile dozei

absolute, şi care au, de asemenea, suport pentru introducerea filmului radiografic sau
radiocromatic

• Film radiografic şi aparat de developat filmul sau film radiocromatic, un scaner calibrat de film
şi un software de analiză a filmului şi de comparare a dozelor (sau un sistem de verificare
bidimensional, cu o rezoluţie spaţială suficient de mare şi un software de comandă)

• Opţional: fantomă antropomorfică pentru verificarea eterogenităţii tisulare

Calibrarea echipamentului

Trebuie să vă asiguraţi că echipamentul utilizat este calibrat corect. Pentru scopuri comparative,
trebuie să aveţi la dispoziţie mai multe dispozitive de tip similar, de exemplu, două sau mai multe
detectoare de radiaţii.

Cerinţe de testare

Testarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucţiunile stabilite de directorul spitalului şi de
fizicianul medical responsabil pentru operarea sistemului. Testele necesare vor varia în funcţie de
Linac şi de echipamentul de colimaţie a fasciculului utilizate, precum şi de indicaţiile de urmat la
utilizarea acestui hardware. Cerinţele pot, de asemenea, varia în fiecare caz, în conformitate cu
legislaţia locală.

Software-ul de planificare

Software-ul de planificare Brainlab include instrumente care susţin procesul de control al calităţii.
Funcţiile de mapare şi măsurare a fantomei, de exemplu, şi cea de export al dozei, permit
evaluarea distribuţiei dozei şi comparaţiile plan-film utilizând un software terţ.

Introducere în programul de control al calităţii
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14.2 Controlul calităţii asociat aparatului

Când este necesar controlul calităţii asociat aparatului?

Controlul calităţii asociat aparatului trebuie efectuat ori de câte ori se înlocuieşte sau se modifică o
parte a sistemului. Există posibilitatea de a dori să repetaţi în mod regulat procedura de control al
calităţii asociat aparatului (de exemplu, de mai multe ori pe an) pentru a asigura o acurateţe
adecvată pentru sistem ca întreg.

Informaţii privind siguranţa

Asiguraţi-vă că măsurătorile aferente datelor fasciculului sunt actualizate şi că algoritmii
de dozaj sunt configuraţi şi calibraţi corect. Verificaţi în mod regulat configuraţia şi
calibrarea utilizând măsurători ale fantomei.

Dacă una sau mai multe componente ale sistemului de furnizare a tratamentului au fost
modificate, schimbate sau recalibrate, este necesară efectuarea unei revalidări a sistemului
de planificare a tratamentului în combinaţie cu sistemul de furnizare a tratamentului,
conform procedurilor dvs. de asigurare a calităţii. În cazul modificării componentelor care
influenţează parametrii dozimetrici ai sistemului, măsurătorile aferente datelor fasciculului
trebuie repetate, iar datele verificate trebuie introduse în sistem utilizând Beam Profile
Editor/Physics Administration.

CONTROLUL CALITĂŢII
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14.2.1 Teste specifice

Context

Punerea în funcţiune a aparatului trebuie să includă minim testarea elementelor enumerate mai
jos.

Unităţile de imagistică

• Testare, de exemplu, prin verificarea calibrării HU a scanerului CT.
• Unităţile Hounsfield convertite în densitatea electronilor sunt baza pentru toţi algoritmii de

calculare a dozei. Acurateţea unităţii de imagistică este, prin urmare, esenţială.

Proprietăţile mecanice şi cinetice ale sistemului Linac

Efectuaţi următoarele teste:
• Reproductibilitatea izocentrică, dependenţa de rotaţii (capul de iradiere, masa şi colimatorul) şi

testarea Winston-Lutz
• Acurateţea şi reproductibilitatea localizării (de exemplu, utilizarea laserelor de localizare,

dispozitivele de poziţionare a zonei ţintă sau sistemele pentru mască)
• Acurateţea şi reproductibilitatea poziţiilor lamelor şi a mişcărilor lamelor, precum şi dependenţa

poziţiei lamelor de poziţia cadrului de iradiere (gravitaţia)
• Testarea acurateţei rotaţiei colimatorului (test stea, Rosca et al, 2006)

Datele aferente fasciculului şi calcularea dozei

Tip de testare Trebuie să includă

Toate modalităţile de
tratament

Măsurătorile dozei absolute pentru diferite dimensiuni de câmp, care să
acopere gama completă de tratamente.
Verificarea profilului fasciculului cu diferite configuraţii şi utilizând detec-
toare diverse. Exemplele includ distribuţiile dozei pe adâncime, profilurile
radiale/transversale, acurateţea penumbrei, câmpurile de iradiere regu-
lată şi neregulată şi compararea relativă a distribuţiilor 2D şi 3D ale dozei
pentru diferite câmpuri şi configuraţii.
Transmisia interlamelară şi intralamelară (măsurarea filmului, Cosgrove et
al, 1999).
Verificări independente ale unităţilor de monitor calculate.

Arcurile dinamice/
Arcurile HybridArc
(Grebe et al 2001)

Mişcările cadrului de iradiere (fiabilitatea unghiurilor de pornire/oprire,
mişcarea continuă, administrarea MU în timpul formării arcului, viteza de
rotaţie a cadrului de iradiere, dependenţa ratei dozajului şi dependenţa vi-
tezei lamelor).
Mişcările dinamice ale lamelor.
Tratament întrerupt/continuu.

IMRT (LoSasso et al
2001)

Distribuţia individuală a fluenţei fasciculului IMRT.
Dependenţa ratei dozajului de acurateţea mişcării lamelor (Zygmanski et
al, 2003; Xia et al, 2002).
Comutarea dinamică a lamelor (LoSasso et al, 1998).
Tratament întrerupt/continuu.

Transfer de date

• Corectitudinea transferului de date către sistemul R&V şi Linac (convenţia scalei Linac)
• Corectitudinea transferului de date către sistemul de poziţionare a pacientului, cum ar fi

ExacTrac

Controlul calităţii asociat aparatului
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14.3 Controlul calităţii asociat pacientului

Când este necesar controlul calităţii asociat pacientului?

După punerea în funcţiune a aparatului, procedurile de control al calităţii efectuate trebuie să
simuleze fluxul de lucru complet aferent tratamentului destinat pacientului. Acesta trebuie să
includă tratamentele realizate în mod obişnuit în spital, precum şi calcularea dozei independente
încorporate la punctele selectate într-o fantomă. Doza în astfel de cazuri poate fi stabilită fie
manual, fie utilizând un algoritm alternativ.

Informaţii privind siguranţa

Măsuraţi acurateţea absolută a sistemului iPlan de planificare a tratamentului în combinaţie
cu sistemele utilizate de furnizare a tratamentului, care folosesc fantome. Atunci când
configuraţi parametrii de planificare, trebuie să luaţi în considerare acurateţea măsurată
pentru a putea livra un tratament de precizie.

CONTROLUL CALITĂŢII
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14.3.1 Proceduri recomandate

Simularea tratamentului complet pentru pacient

Simularea tratamentului complet pentru pacient trebuie realizată utilizând o fantomă
antropomorfică montată pe hardware-ul localizatorului (dacă este cazul).
• Aceasta trebuie să includă toţi paşii de tratament, de la scanările CT şi RM, până la fuziunea

de imagini, planificarea tratamentului, transferul de date, poziţionarea, administrarea dozei pe
fantomă, măsurarea dozei şi compararea rezultatelor obţinute.

• Simularea trebuie repetată pentru toate modalităţile de tratament, indicaţiile şi nivelurile de
energie posibile (de exemplu, pentru tratamentele IMRT statice/dinamice, tratamentele
HybridArc, arcurile conformale/dinamice, diferitele dimensiuni de câmp şi neomogenităţile
tisulare).

Măsurarea dozei absolute şi a celei relative

Aceasta trebuie efectuată pentru elementele simple ale fasciculului şi pentru planul de tratament
ca întreg, utilizând sisteme de detectare adecvate, de exemplu, filmul asociat cu un instrument de
analiză a filmului, distanţa până la măsurătorile stabilite (Harms et al, 1998), indexul gamma (Low
et al, 2003) şi dozimetria prin termoluminiscenţă.

Controlul calităţii asociat pacientului
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14.4 Controlul calităţii specific pacientului

Când este necesar controlul calităţii specific pacientului?

După efectuarea cu succes a controlului calităţii asociat aparatului şi a celui asociat pacientului,
precum şi după aprobarea sistemului de tratament pentru tratarea pacientului, conform
standardelor de calitate ale departamentului dvs., înainte de a trece la aplicarea tratamentului
pentru pacient, trebuie să efectuaţi următoarele verificări suplimentare.

Informaţii privind siguranţa

Asiguraţi o furnizare adecvată a planului de tratament către pacient. Se recomandă să
efectuaţi o verificare a fantomei pentru fiecare plan de tratament utilizând exact aceleaşi
setări de parametri care vor fi folosite pentru pacientul real în timpul tratamentului curent.

CONTROLUL CALITĂŢII

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 301



14.4.1 Controlul calităţii înainte de tratarea pacientului

Prezentare generală

Acordaţi atenţie specială când asiguraţi poziţionarea corectă a pacientului. Pentru a asigura o
utilizare corectă a hardware-ului dvs. stereotactic şi a sistemului de poziţionare, consultaţi
manualul de utilizare corespunzător şi efectuaţi paşii descrişi în continuare.

Testul Winston-Lutz

• Realizaţi un test Winston-Lutz cel puţin o dată pe zi, pentru verificarea izocentrului şi a
laserului.

• Asiguraţi-vă că toate rezultatele tipărite sunt verificate şi semnate de către fizicianul
responsabil.

Poziţionarea utilizând dispozitivul stereotactic de poziţionare a zonei ţintă

• Ataşaţi suprapunerile dispozitivului de poziţionare a zonei ţintă pe acesta.
• Poziţionaţi pacientul utilizând dispozitivul de poziţionare a zonei ţintă prin alinierea izocentrului

necesar pe suprapuneri cu laserele din camera de tratament.
• Verificaţi proiecţiile câmpului luminos pe dispozitivul de poziţionare a zonei ţintă pentru a vă

asigura că fiecare câmp conformal este corect.

Dispozitivul stereotactic Brainlab de poziţionare a zonei ţintă se va utiliza numai cu
suprapunerile tipărite ale dispozitivului de poziţionare a zonei ţintă. Nu utilizaţi pentru
poziţionare scalele de pe dispozitivul de poziţionare a zonei ţintă.

Poziţionarea în funcţie de markeri

Aceasta se aplică dacă utilizaţi Novalis Body, ExacTrac, markerii pentru piele etc.
• Poziţionaţi pacientul în funcţie de izocentrul necesar, utilizând sistemul selectat.
• Dacă este cazul, verificaţi acurateţea poziţiei utilizând comparaţia film portal-DRR (radiografie

reconstruită digital).
• Verificaţi şabloanele tipărite ale fasciculelor pentru fiecare fascicul, utilizând câmpul luminos

Linac, la distanţa punct focal-film specificată (de exemplu, 1.000 mm).
• De asemenea, verificaţi corespondenţa dintre formele MLC şi proiecţiile PTV (volum ţintă

planificat).

Dacă nu utilizaţi un localizator sau un dispozitiv de poziţionare a zonei ţintă pentru
poziţionarea pacientului, trebuie să efectuaţi o verificare independentă a poziţionării
pacientului (de exemplu, utilizând imagistica de tip portal, imagistica integrată sau alte
metode generale de plauzibilitate). Se recomandă ca o a doua persoană să verifice
corectitudinea poziţionării.
Acurateţea întregii configurări depinde de configurarea laserului. Verificarea laserului trebuie
realizată mai des decât este necesar în mod obişnuit pentru radioterapia standard. Aspectul
acesta poate fi valabil şi pentru alte proceduri de verificare.

Teste suplimentare

Fizicianul are răspunderea de a realiza teste sau verificări suplimentare pentru a garanta
acurateţea specificată pentru Linac.

Controlul calităţii specific pacientului

302 Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab



14.4.2 Controlul calităţii general pentru pacient

Recomandări

• Măsuraţi doza pentru fiecare plan aferent pacientului utilizând o fantomă solidă de apă, cu un
film şi detectoare calibrate la doza absolută. Rezultatele trebuie apoi comparate cu calculul
dozei efectuat utilizând o scanare CT a acestei fantome (maparea fantomei).

• Verificaţi toţi parametrii tratamentului (de exemplu, proprietăţile mecanice ale Linac şi ale
dispozitivelor de colimaţie, proprietăţile dozimetrice, prescripţia, configurarea pacientului şi a
sistemului cadru de iradiere-masă), transferaţi în sistemul R&V înainte de setarea iniţială.

• Efectuaţi o verificare independentă a planului.
• Se recomandă un calcul independent al dozei la un anumit punct din plan.
• Dacă este cazul, verificaţi acurateţea poziţionării pacientului în comparaţie cu radiografiile

reconstruite digital utilizând filmul portal sau EPID (generator electronic portal de imagine).
• Dacă este cazul, verificaţi proiecţiile câmpului luminos pe dispozitivul de poziţionare a zonei
ţintă pentru a vă asigura că este selectat câmpul corect şi că forma acestuia este corectă.
Alternativ, verificaţi şabloanele tipărite ale fasciculului. Pentru detalii referitoare la alinierea
dispozitivului de poziţionare a zonei ţintă la izocentru, utilizând laserele din cameră, consultaţi
instrucţiunile furnizate cu hardware-ul dvs. stereotactic.

Testele aferente câmpului luminos

Înainte de tratamentul iniţial, trebuie să efectuaţi un test pentru câmpul luminos.

Înainte de fiecare tratament al pacientului, câmpurile luminoase trebuie verificate utilizând
fie versiunile tipărite ale şabloanelor fasciculelor, fie pe cele ale dispozitivului de
poziţionare a ţintei. Acordaţi atenţie specială la aplicarea formei corecte a câmpului pentru
fiecare configurare a fasciculului.

CONTROLUL CALITĂŢII
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15 ANEXA 1
15.1 Acurateţea algoritmilor de dozare
15.1.1 Fasciculul de tip creion şi Monte Carlo

Context

Pachetul de testare IAEA descris în IAEA-TECDOC-1540, bazat pe măsurătorile efectuate de
Vanselaar şi Welleweerd (consultaţi referinţele generale oferite la p. 333), a fost utilizat pentru
validarea acurateţei dozimetrice a implementării algoritmilor fasciculului de tip creion şi Monte
Carlo de la Brainlab în cadrul iPlan RT Dose. Pachetul de testare este format din patru energii de
fascicul diferite. Testele Co-60 nu au fost efectuate deoarece iPlan RT Dose nu are suport pentru
aparatele Co. De la cele trei energii Linac rămase (6, 10 şi 18 MV), au fost utilizate cea mai mică
şi cea mai mare. Conform Vanselaar şi Welleweerd, datele aferente energiei de 6 MV (index de
calitate QI = 0,676) au fost obţinute de la un accelerator liniar Elekta SL 15, iar cele aferente
energiei de 18 MV (QI = 0,770) de la un accelerator liniar Elekta SL 20. Astfel, ambele seturi de
date au fost modelate utilizând un colimator multilamelar Elekta MLC standard, cu 40 perechi de
lame, cu o lăţime de 1 cm pentru fiecare lamă.

Definiţii

Deviaţia pentru un punct de dozare unic în interiorul fasciculului deschis se calculează ca
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
şi ca
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
pentru un punct de dozare din afara penumbrei. Limita de încredere este definită ca
|deviaţia medie| + 1,5 * deviaţia standard,
cu deviaţia standard calculată ca media geometrică a deviaţiilor. Următoarele tabele centralizează
rezultatele pentru energiile de 6 şi 18 MV pentru fasciculele de tip creion şi de tip Monte Carlo.

Test IAEA pentru 6 MV

Rezultatele pachetului de testare pentru calculele de dozare de 6 MV:

Nr. test Descriere Fascicul de tip creion Monte Carlo

Medie Limită de în-
credere Medie Limită de în-

credere

1a-c Pătratic -0,6% 1,5% -0,1% 2,0%

2a-b Dreptunghiular 0,0% 2,4% 0,0% 1,7%

3 SSD scurtă -0,4% 1,2% +0,1% 1,5%

6 Plan în afara centrului -0,2% 1,6% -0,3% 1,8%

8a-b Neomogenitate pulmonară -0,2% 1,7% -0,6% 1,9%

8c Neomogenitate osoasă -0,6% 1,4% -0,1% 1,0%

9 Incidenţă oblică +0,8% 1,7% +0,2% 1,6%

ANEXA 1
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Nr. test Descriere Fascicul de tip creion Monte Carlo

10a-b Ţesut lipsă +5,4% 12% -0,6% 2,6%

11 Asimetric deschis +2,2% 4,7% +0,5% 2,2%

Test IAEA pentru 18 MV

Rezultatele pachetului de testare pentru calculele de dozare de 18 MV:

Nr. test Descriere Fascicul de tip creion Monte Carlo

Medie Limită de în-
credere Medie Limită de în-

credere

1a-c Pătratic -0,4% 2,0% +0,5% 2,3%

2a-b Dreptunghiular -0,1% 2,0% +0,8% 1,7%

3 SSD scurtă -0,4% 2,7% +1,2% 2,6%

6 Plan în afara centrului -0,5% 2,2% +0,7% 1,9%

8a-b Neomogenitate pulmonară -0,4% 1,3% -0,5% 2,2%

8c Neomogenitate osoasă 0,0% 0,6% -0,1% 0,9%

9 Incidenţă oblică +0,1% 1,5% -0,1% 1,9%

10a-b Ţesut lipsă +4,2% 9,3% +0,1% 2,2%

11 Asimetric deschis +0,6% 1,6% -0,2% 1,5%

Acurateţea algoritmilor de dozare
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15.1.2 Con circular

Context

Algoritmul cu con circular se verifică pentru a reproduce parametrii de înregistrat introduşi în
software-ul Beam Profile Editor/Physics Administration în cadrul unei fantome de apă
omogene, într-o limită de 1%. Este cazul calibrării absolute, al curbelor de distribuţie a dozelor pe
adâncime, al factorilor de capacitate şi al rapoartelor în afara axei.

ANEXA 1
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15.2 Limitările algoritmilor de dozare

Context

Software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie calculează doza în cadrul
unor limite de acurateţe dezirabile clinic dacă acesta este utilizat conform specificaţiilor sale şi cu
setările parametrilor adaptate la condiţiile de tratament corespunzătoare. Dacă aceste condiţii se
apropie de limitele algoritmilor, trebuie să acordaţi atenţie specială. De exemplu, este vorba de
situaţia utilizării dimensiunilor de câmp MLC foarte mici pentru tratarea pacienţilor. Foarte mici
înseamnă că dimensiunea câmpului este:
• În ordinea uneia sau a două lăţimi lamelare,
• În afara intervalului măsurat de valori tabulate (de exemplu, factorii de capacitate/dispersie şi

tabelele de dozare pe adâncime),
• Aproape de rezoluţia nucleului fasciculului de tip creion,
• Aproape de rezoluţia spaţială a grilei de calculare a dozei Monte Carlo,
• Aproape de rezoluţia spaţială a volumului de dozare 3D sau
• Aproape de parametrii de corecţie radiologică pentru designul lamelar lambă şi canal şi pentru

capetele lamelare rotunjite.
Utilizând o combinaţie neadecvată a acestor condiţii, doza poate fi calculată cu un nivel mai mic
de acurateţe decât standardele general acceptate. Dacă acest aspect nu este recunoscut de către
utilizator, cu ajutorul controlului de calitate recomandat, aplicat planului de tratament, iradierea
furnizată printr-un astfel de plan de tratament poate duce la leziuni grave ale pacientului şi/sau la
un tratament ineficient.

Extrapolarea în afara intervalului de valori tabulate

Algoritmul Brainlab pentru fasciculul de tip creion se bazează pe valori tabulate pentru doza pe
adâncime, pe factorii de capacitate (factorii de dispersie) şi pe profilurile în afara axei (factorii
radiali). Valorile arbitrare, obţinute din aceste tabele, se interpolează corespunzător. Dacă se
depăşeşte intervalul de valori tabulate, pentru a permite afişarea valorilor de dozare extrapolate
vor fi necesare anumite aproximări. Desigur, acurateţea valorilor extrapolate este redusă şi trebuie
verificată înainte de tratament.

Rezoluţia grilelor de calcul

În mod similar cu alte sisteme de planificare a tratamentului, aplicaţiile software Brainlab
BrainSCAN şi iPlan RT, de planificare a tratamentului, utilizează mai multe rezoluţii pentru grila
de calcul, relevante pentru acurateţea calculării dozei [în funcţie de caracteristicile licenţiate şi de
versiunea TPS (sistemului de planificare a tratamentului)]:
• Rezoluţia nucleului fasciculului de tip creion
• Rezoluţia grilei de calcul Monte Carlo
• Rezoluţia volumului de dozare 3D

În general, rezoluţia grilei de calcul trebuie să fie suficient de fină pentru a reprezenta
caracteristicile principale ale distribuţiei dozei.
Figura 45 prezintă exemplar un profil de dozare pentru un câmp de iradiere foarte mic, eşantionat
cu numai 2 elemente de grilă, în limitele MLC nominale. Ca rezultat, amplitudinea valorii maxime
şi a penumbrei nu pot fi reprezentate cu un nivel acceptabil de acurateţe. Corecţiile radiologice,
cum ar fi comutarea limbă şi canal (linia verde punctată din Figura 45) fac acest efect chiar mai
puternic.
Profilul de dozare în cazului unui câmp de iradiere foarte mic:

Limitările algoritmilor de dozare
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Figura 45 
Linia verticală exterioară (punctată portocalie) reprezintă limitele MLC nominale, în vreme ce linia
verticală interioară (punctată verde) indică dimensiunea câmpului radiologic (poziţia unui nivel de
izodoză de 50%). Barele roşii reprezintă profilul cu numai două elemente de grilă, în limitele MLC
nominale.
Pentru a evita diferenţele inacceptabile dintre distribuţia dozei calculate şi cea a dozei reale,
dimensiunea câmpului nu trebuie să fie mai mică decât de patru ori rezoluţia grilei, indiferent de
tipul de grilă de calculare a dozei (nucleul fasciculului de tip creion, Monte Carlo sau volumul de
dozare 3D). Îmbunătăţirea este prezentată schematic în Figura 46. Brainlab recomandă să luaţi
întotdeauna în considerare rezoluţia grilei de calcul.
Aceleaşi profiluri ca mai sus, acum eşantionate cu patru elemente de grilă, în limitele MLC
nominale:

Figura 46 

Efectul asupra tratamentelor IMRT şi HybridArc

Pentru tratamentele IMRT şi HybridArc, calcularea dozei pentru fasciculele mici individuale
utilizează o măsurătoare a fasciculului de tip creion a câmpului pătratic echivalent al CIAO
(conturul zonei complet iradiate). Trebuie să vă asiguraţi că această dimensiune de câmp
echivalentă a CIAO este mai mare decât cea mai mică dimensiune de câmp din tabelele cu valori
măsurate.
Rezoluţia nucleului fasciculului de tip creion şi rezoluţia spaţială a calculului dozei pot avea un
efect negativ asupra planurilor de tratament IMRT şi HybridArc atunci când rezoluţia nucleului sau
rezoluţia grilei de calculare a dozei este mai mare decât dimensiunea fasciculului.
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Efectul colimatorului primar

Algoritmii de dozare fascicul de tip creion şi Monte Carlo nu modelează explicit colimatorul
primar (a nu se confunda cu fălcile primare). Prin urmare, precizia calculării dozelor se
poate deteriora semnificativ în colţurile îndepărtate din afara axei ale câmpului de iradiere,
care sunt protejate de colimatorul primar (de exemplu Linac Varian din afara unei raze
izocentrice de 220 mm). Trebuie să efectuaţi un control al calităţii independent dacă
intenţionaţi să utilizaţi zonele respective pentru iradierea ţintei.

Limitările algoritmilor de dozare
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16 ANEXA 2
16.1 Energia Linac

Energia Linac nominală

Următorul tabel prezintă cele mai frecvente energii de fotoni. Algoritmii de dozaj Brainlab, pentru
fasciculul de tip creion şi Monte Carlo, sunt disponibili pentru indicele de calitate a fasciculului de
la QI = 0,61 până la QI = 0,80. Tabelul următor oferă energia Linac nominală asociată.

Figura 47 
Sursă: British Journal of Radiology - Supplement 25, „Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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16.2 Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor
compatibile: iPlan RT Dose 4.1.x

Acceleratoare liniare (linac)

Producător Linac Combinaţie MLC/
Linac

Fascicul
conformaţio-
nal

Arc static Arc dina-
mic

Dinamic
IMRT

Step-and-
Shoot
IMRT

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 Linac Varian –
Brainlab m3 x x x x x x

Varian
Linac Varian –
MLC-52 / MLC-80 /
MLC-120 / HD120

x x x x x x

Varian Varian TrueBeam –
MLC-120 / HD120 x x x x x x

Siemens

Integrare Siemens
avansată Linac Sie-
mens – Brainlab m3

Disponibil pentru PRI-

MUS, ONCOR, ONCOR

160 şi ARTISTE

x x x x x

Siemens Linac Siemens – 3-
D MLC58 x x x x

Siemens Linac Siemens – 3-
D MLC82 x x x x

Siemens Linac Siemens –
ModuLeaf x x x

Siemens Linac Siemens – 3-
D MLC160 x x x x

Elekta Elekta – MLCi x x x x

Elekta Linac Elekta –
Beam Modulator x x x x

Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor compatibile: iPlan RT Dose 4.1.x

326 Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab



16.3 Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor
compatibile: iPlan RT 4.5.2

Acceleratoare liniare (linac)

Pro-
ducător
Linac

Combina-
ţie MLC/
Linac

Fascicul
confor-
maţional

Arc
static

Arc di-
namic

Dinamic
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Arc hi-
brid

FFF
pentru
conuri*

Fascicul
de tip
creion
FFF*

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

Linac Va-
rian –
Brainlab
m3

x x x x x x x

Varian

Linac Va-
rian –
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

Integrare
Siemens
avansată
Linac Sie-
mens –
Brainlab
m3

Disponibil

pentru PRI-

MUS, ON-

COR, ONCOR

160 şi ARTIS-

TE

x x x x x x x x

Siemens
Linac Sie-
mens – 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Linac Sie-
mens – 3-D
MLC82

x x x x x x
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Pro-
ducător
Linac

Combina-
ţie MLC/
Linac

Fascicul
confor-
maţional

Arc
static

Arc di-
namic

Dinamic
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Arc hi-
brid

FFF
pentru
conuri*

Fascicul
de tip
creion
FFF*

Siemens
Linac Sie-
mens – 3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens
Linac Sie-
mens –
ModuLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta –
MLCi x x x x

Elekta
Linac Elek-
ta – Beam
Modulator

x x x x x

* FFF numai pentru Varian TrueBeam şi Siemens ARTISTE şi ONCOR

Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor compatibile: iPlan RT 4.5.2
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16.4 Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor
compatibile: iPlan RT 4.5.3

Acceleratoare liniare (linac)

Pro-
ducător
Linac

Combina-
ţie MLC/
Linac

Fascicul
confor-
maţional

Arc
static

Arc di-
namic

Dinamic
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Arc hi-
brid

FFF
pentru
conuri*

Fascicul
de tip
creion
FFF*

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

Linac Va-
rian –
Brainlab
m3

x x x x x x x

Varian

Linac Va-
rian –
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

Integrare
Siemens
avansată
Linac Sie-
mens –
Brainlab
m3

Disponibil

pentru PRI-

MUS, ON-

COR, ONCOR

160 şi ARTIS-

TE

x x x x x x x x

Siemens
Linac Sie-
mens – 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Linac Sie-
mens – 3-D
MLC82

x x x x x x
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Pro-
ducător
Linac

Combina-
ţie MLC/
Linac

Fascicul
confor-
maţional

Arc
static

Arc di-
namic

Dinamic
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Arc hi-
brid

FFF
pentru
conuri*

Fascicul
de tip
creion
FFF*

Siemens
Linac Sie-
mens – 3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens
Linac Sie-
mens –
ModuLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta –
MLCi x x x x

Elekta
Linac Elek-
ta – Beam
Modulator

x x x x x

Elekta

Linac Elek-
ta – MLCi2
– fără inter-
digitizare

x x x x

Elekta

Linac Elek-
ta – MLCi2
– cu inter-
digitizare

x x x x x x

Elekta Linac Elek-
ta – Agility x x x x x x x

* FFF numai pentru Varian TrueBeam şi Siemens ARTISTE şi ONCOR

Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor compatibile: iPlan RT 4.5.3
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16.5 Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor
compatibile: iPlan RT 4.5.4

Acceleratoare liniare (linac)

Combinaţie MLC/
Linac

Fascicul
confor-
maţional

Arc
static

Arc
dina-
mic

Dinamic
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Arc hi-
brid

FFF
pentru
conuri*

Fasci-
cul de
tip
creion
FFF*

Algo-
ritm
Monte
Carlo
FFF*

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

Linac Varian – Brain-
lab m3 x x x x x x x x x x

Linac Varian –
MLC-52 / MLC-80 /
MLC-120 /
MLC-120HD

x x x x x x x x x x

Varian TrueBeam –
MLC-120 / HD120 x x x x x x x x x x

Linac Siemens – In-
tegrare Siemens
avansată Brainlab
m3 disponibilă pentru
PRIMUS, ONCOR,
ONCOR 120 şi AR-
TISTE

x x x x x x x x x

Linac Siemens – 3-D
MLC58 x x x x

Linac Siemens – 3-D
MLC82 x x x x x x x

Linac Siemens – 3-D
MLC160 x x x x x x x

Linac Siemens – Mo-
duLeaf x x x x x x x

Elekta MLCi x x x x

Linac Elekta – Beam
Modulator x x x x x x

Linac Elekta – MLCi2
fără interdigitizare x x x x

Linac Elekta – MLCi2
cu interdigitizare x x x x x x

Linac Elekta –
Apex** x x x x

Linac Elekta – Agility x x x x x x x x x x

* numai pentru Elekta Versa HD, Novalis Tx, Siemens ARTISTE, Siemens ONCOR, Varian Trilogy
şi Varian TrueBeam;
** necesită integrare cu Elekta/Mosaiq;
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Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor compatibile: iPlan RT 4.5.4
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18 ANEXA 4
18.1 Instrucţiuni de măsurare BrainSCAN – fasciculul

de tip creion

Scop

Informaţiile din această anexă se aplică numai sistemului de planificare a tratamentului
BrainSCAN.
Această anexă înlocuieşte capitolul 5 din acest ghid (Pagina 71). Pentru a îmbunătăţi acurateţea
calculelor de dozare în BrainSCAN, combinaţia dimensiunilor câmpului fălcilor şi MLC pentru
măsurătorile aferente factorului de dispersie pentru fasciculul de tip creion a fost adaptată la
implementarea specifică a algoritmului BrainSCAN aferent fasciculului de tip creion.
Restul informaţiilor din Ghidul de referinţă tehnică, Fizica Brainlab rămân valide şi trebuie luate
în considerare alături de informaţiile oferite în această anexă.
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18.2 Date aferente fasciculului pentru Brainlab m3
(MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus,
Oncor cu 82 lame)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-751)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată:
• Falcă: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 50. ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Câmp deschis:
• Falcă: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 53. ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci)

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]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54. ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• Câmpurile MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
La p. 340, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56. ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• MLC m3 desprins
• Fălci retractate

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58. ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul MLC: 100 x 100 mm2

• Câmpul fălcilor: 98 x 98 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61. ☐

Date aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor cu 82 lame)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „M3_1.d01”, „M3_5.d01”,

…, „M3_100.d01”.
• În fiecare situaţie: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66. ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

ANEXA 4
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18.2.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimen-
siuni
câmp
MLC
[mm²]

6 x 6 12 x 12 18 x 18 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brainlab m3: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Date aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor cu 82 lame)
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18.2.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Brainlab m3: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 48 

Lame deschise:
Nr. lamă: 2 – 4, 7 – 20, 24 – 25

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -40 mm şi +40 mm -50 mm

ANEXA 4

Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab 341



18.3 Datele aferente fasciculului pentru Novalis

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-752)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată:
• Falcă: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 50. ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Câmp deschis:
• Falcă: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 53. ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci)

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]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54. ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• Câmpurile MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
La p. 344, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56. ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul MLC: 100 x 100 mm²
• Câmpul fălcilor: 98 x 98 mm²

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58. ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 98 x 98 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 345)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61. ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „M3_1.d01”, „M3_5.d01”,

…, „M3_100.d01”.
• În fiecare situaţie: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66. ☐

Datele aferente fasciculului pentru Novalis
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

ANEXA 4
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18.3.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimen-
siuni
câmp
MLC
[mm²]

6 x 6 12 x 12 18 x 18 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novalis: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Novalis
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18.3.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Novalis: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 49 

Lame deschise:
Nr. lamă: 2 – 4, 7 – 20, 24 – 25

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -40 mm şi +40 mm -50 mm

Referinţe

Pentru mai multe exemple de caracteristici dozimetrice pentru Novalis, consultaţi Yin et al, 2002
(consultaţi referinţele generale disponibile la p. 333).
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18.4 Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D
(58 şi 82 lame)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-753)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată:
• Deschidere falcă Y: 100 mm
• Câmpul MLC: 100 x 110 mm²

Pagina 50. ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Câmp deschis:
• Deschidere falcă Y: 100 mm
• Câmp MLC (plan transversal x în-plan): 100 x 110 mm²

Pagina 53. ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci Y)

10 x 10 (12), 30 x 30 (32), 50 x 50 (50), 70 x 70 (70), 90 x 90 (90), 130 x 130 (130),
190 x 190 (190), 270 x 270 (270), 400 x 400 (400) [mm²]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54. ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Deschideri falcă Y

10, 30, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• Câmpurile MLC

10 x 10, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70, 90 x 90, 130 x 130, 190 x 190, 270 x 270, 400 x 400
[mm²]
La p. 348, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56. ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Fălci retractate, deschidere Y de 400 mm
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58. ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Deschideri falcă Y

Falca Y1 la -57 mm, falca Y2 la 77 mm (o marjă de 2 mm pentru deschiderea câmpului
MLC)
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 349)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61. ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (58 şi 82 lame)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

ANEXA 4
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18.4.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări dimensiuni câmp de fălci Y [mm]

Dimen-
siuni
câmp
MLC
[mm²]

10 30 50 70 90 130 190 270 400

10 x 10 0,6760 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

30 x 30 0,6905 0,7800 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

50 x 50 0,6905 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

70 x 70 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

90 x 90 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

130 x
130 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

190 x
190 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

270 x
270 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

400 x
400 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Siemens 3-D (58 şi 82 lame): Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (58 şi 82 lame)
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18.4.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Siemens 3-D (58 şi 82 lame): Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X
şi Y):

Figura 50 

Lame deschise pentru 3-D MLC
58: Nr. lamă: 10, 13 – 17, 19 – 22
Lame deschise pentru 3-D MLC
82: Nr. lamă: 16, 19 – 23, 25 – 28

Lame închise:

Poziţie lamă IEC 1217 -25 mm şi +95 mm -25 mm
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18.5 Datele aferente fasciculului pentru Siemens
ModuLeaf

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-754)

Specificaţiile privind dimensiunea câmpului fălcilor şi MLC din tabelul de mai jos se
bazează pe o lăţime de lamă izocentrică de 2,5 mm. Aceasta este o aproximare pentru
colimatorul ModuLeaf montat pe un Linac Siemens cu o valoare SCD de 678,6 mm sau pe
un Linac Elekta cu o valoare SCD de 673,6 mm. Pentru instalările cu SCD în afara acestui
interval, dimensiunile de câmp trebuie adaptate în mod specific.

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Aflaţi distanţa sursă-colimator (SCD) din sistemul MLC şi introduceţi valoarea în şablonul Ex-
cel. ☐

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50. ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53. ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci) (plan transversal x în 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]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab. Utilizaţi întotdeauna dimensiuni de câmp pătratic echivalente (mai exact,
120 x 100 mm² → 109 mm).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54. ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpuri de fălci (plan transversal x în-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]
• Câmpuri MLC (plan transversal x în-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]
La p. 352, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab. Utilizaţi întotdeauna dimensiuni de câmp
pătratic echivalente (mai exact, 120 x 100 mm² → 109 mm).
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56. ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul MLC: 120 x 100 mm2

• Câmpul fălcilor: 120 x 100 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58. ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmp de fălci (plan transversal x în-plan): 100 x 100 mm²
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 353)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61. ☐

Datele aferente fasciculului pentru Siemens ModuLeaf
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

ANEXA 4
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18.5.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimensiu-
ni câmp
MLC
[mm²]

5 x 5 10 x 10 20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 100
(109²)

5 x 5 0,423 0,468 0,470 0,471 0,472 0,474 0,474 0,475

10 x 10 0,451 0,723 0,737 0,738 0,737 0,744 0,745 0,744

15 x 15 0,451 0,743 0,815 0,828 0,830 0,831 0,832 0,832

20 x 20 0,451 0,743 0,848 0,867 0,874 0,875 0,876 0,876

30 x 30 0,451 0,743 0,868 0,897 0,910 0,917 0,920 0,920

40 x 40 0,451 0,743 0,868 0,912 0,927 0,937 0,943 0,945

60 x 60 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,963 0,971 0,973

80 x 80 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 0,990 0,993

100 x 100 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,007

120 x 100
(109²) 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,009

Siemens ModuLeaf: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Nu se acceptă câmpuri necompletate (consultaţi „Factorii de dispersie (factorii de capacitate)”
din Ghidul de referinţă tehnică, Fizica Brainlab).

Datele aferente fasciculului pentru Siemens ModuLeaf
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18.5.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Siemens ModuLeaf: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 51 

Lame deschise:
Nr. lamă: 7 – 12, 15 – 26, 33 – 34

Lame închise: (spaţiu de
5 mm între lame)

Poziţie lamă IEC 1217 -40 mm şi +40 mm -60 mm şi -55 mm

Observaţii importante

• Toate dimensiunile de câmp specificate în acest document se referă la distanţa de montare
standard pentru MLC ModuLeaf pentru toate acceleratoarele liniare (linac) Siemens, respectiv
SCD = 678,6 mm (măsurată între sursă şi capătul inferior al colimatorului). Verificaţi dacă
aparatul dvs. MLC utilizează această valoare SCD. Dacă valoarea SCD utilizată deviază mai
mult de 1% de la valoarea de 678,6 mm, contactaţi Brainlab pentru recomandări suplimentare,
deoarece dimensiunile de câmp configurate trebuie adaptate corespunzător.

• Asiguraţi-vă că apertura fălcilor nu depăşeşte niciodată 120 x 100 mm² cu MLC montat.
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18.6 Datele aferente fasciculului pentru Varian 52

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-755)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50. ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53. ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci)

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]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54. ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
La p. 355, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56. ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul fălcilor: 400 x 400 [mm²]
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58. ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 356)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61. ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „V52_1.d01”,

„V52_5.d01”, …, „V52_100.d01”.
• În fiecare situaţie: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66. ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
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18.6.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimen-
siuni
câmp
MLC
[mm²]

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 256
(272 x 272)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x
100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x
140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x
200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x
256 (272
x 272)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 52: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Detaliile sunt disponibile
în secţiunea „Poziţionarea fălcilor primare” din Ghidul de referinţă tehnică, Fizica Brainlab.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
• Pentru factorii de dispersie măsuraţi pentru o dimensiune de câmp rectangular de 290 x 256

mm², se va utiliza dimensiunea de câmp pătratic de 272 mm în software-ul Beam Profile
Editor/Physics Administration.
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18.6.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian 52: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 52 

Lame deschise:
Nr. lamă: 9, 12 – 15, 17 – 20

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -50 mm

Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
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18.7 Datele aferente fasciculului pentru Varian 80

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-756)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50. ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53. ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci)

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]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54. ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
La p. 358, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56. ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Câmpul fălcilor: 400 x 400 [mm²]
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58. ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 359)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61. ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „V80_1.d01”,

„V80_5.d01”, …, „V80_100.d01”.
• În fiecare situaţie: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66. ☐

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐
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18.7.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimen-
siuni
câmp
MLC
[mm²]

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 300
(295 x 295)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x
100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x
140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x
200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x
300 (295
x 295)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 80: Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).
• Pentru factorii de dispersie măsuraţi pentru o dimensiune de câmp rectangular de

290 x 300 mm², se va utiliza dimensiunea de câmp pătratic de 295 mm în software-ul Beam
Profile Editor/Physics Administration.

Datele aferente fasciculului pentru Varian 80
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18.7.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian 80: Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile profilului (direcţie X şi Y):

Figura 53 

Lame deschise:
Nr. lamă: 16, 19 – 22, 24 – 27

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -50 mm
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18.8 Datele aferente fasciculului pentru Varian 120
(Modul de iradiere standard)

Listă de verificat (şablon Excel FORMULAR Brainlab 09-757)

Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Calibrarea Linac (NLOut) utilizând camera calibrată. Pagina 50. ☐

Pierderi contextuale pentru fălcile deschise şi închise utilizând camera calibrată:
• Introduceţi valoarea NLOut în şablonul Excel
• Introduceţi valorile aferente pierderilor în şablonul Excel
• Introduceţi valoarea SSD şi adâncimea de normalizare în şablonul Excel

Pagina 53. ☐

Profilul dozei pe adâncime (PDD/TPR) utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă re-
zoluţie:
• Câmpuri MLC (fălci)

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]
După finalizarea măsurătorii, importaţi valorile TPR sau PDD în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare (consultaţi
p. 54).

Pagina 54. ☐

Factorii de dispersie utilizând camera de ionizare şi detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpurile fălcilor

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]
• Câmpurile MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
La p. 362, găsiţi o matrice mostră. După finalizarea măsurătorii, importaţi factorii de disper-
sie în şablonul Excel pus la dispoziţie de Brainlab.
Nu uitaţi să utilizaţi detectorul adecvat pentru dimensiunile de câmp mică şi mare conform
calibrării transversale (consultaţi Pagina 56).

Pagina 56. ☐

Profilurile radiale diagonale utilizând camera de ionizare:
• Lamele MLC retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

• Fălcile retractate, dimensiunea câmpului 400 x 400 mm2

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile radiale diagonale în şablonul Excel pus la
dispoziţie de Brainlab.

Pagina 58. ☐

Profilurile transversale utilizând detectorul de înaltă rezoluţie:
• Câmpul fălcilor: 150 x 150 [mm²]
• Câmpurile MLC (consultaţi p. 363)

După finalizarea măsurătorii, importaţi profilurile transversale în şablonul Excel pus la dispo-
ziţie de Brainlab.

Pagina 61. ☐

Comutarea dinamică a lamelor (numai IMRT dinamic) utilizând detectorul calibrat:
• Pentru iradierea spaţiilor lamelor dinamice, utilizaţi fişierele MLC: „V120_1.d01”,

„V120_5.d01”, …, „V120_100.d01”.
• În fiecare situaţie: administraţi 300 MU la o rată a dozajului de 300 MU/min.

Calculaţi comutarea dinamică a lamelor utilizând şablonul Excel pus la dispoziţie de Brain-
lab.

Pagina 66. ☐

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard)
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Măsurare Consultaţi,
de aseme-
nea

Bifat

Transmiteţi datele de măsurare completate (şablonul Excel) fie direct la sediul Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com) sau la inginerul dvs. de asistenţă locală. ☐

Pregătiţi profilul fasciculului necesar utilizând software-ul Beam Profile Editor / Physics
Administration (modul Machine Profile). ☐
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18.8.1 Informaţii suplimentare

Matricea mostră

Datele măsurate pentru aparatul dvs. Linac pot fi diferite. Nu utilizaţi acest exemplu în
aplicaţii clinice.

Setări pentru fălci [mm]

Dimen-
siuni
câmp
MLC
[mm²]

10 x 10 20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x
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 (Modul de iradiere standard): Factori de dispersie măsuraţi posibili (numai exemple)
• Câmpurile gri trebuie măsurate în toate situaţiile.
• Câmpurile albe reprezintă combinaţiile MLC şi de fălci care nu se recomandă pentru utilizarea

cu software-ul Brainlab de planificare a tratamentului prin radioterapie. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea Pagina 42.

• Câmpurile goale nu sunt acceptate (consultaţi Pagina 56).

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard)
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18.8.2 Forma profilului transversal

Forma profilului transversal

Varian 120 (Modul de iradiere standard): Configurarea câmpului MLC pentru măsurătorile
profilului (direcţie X şi Y)

Figura 54 

Lame deschise:
Nr. lamă: 21 – 22, 27 – 34, 37 – 44

Lame închise

Poziţie lamă IEC 1217 -35 mm şi +65 mm -50 mm
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Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard)
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19 ANEXA 5
19.1 Ce este nou în această revizie a Ghidului de

referinţă tehnică?
19.1.1 Listă de modificări de la revizia 1.0 la revizia 1.1

Informaţii generale

În afară de îmbunătăţirile minore pentru o claritate mai bună, revizia 1.1 a acestui Ghidul de
referinţă tehnică, Fizica Brainlab include următoarele modificări aduse la revizia 1.0:
• Au fost adăugate trei note de siguranţă noi în Pagina 18 (paragrafele 5, 12 şi 16).
• Au fost adăugate referinţe în AAPM TG-106 Report la Pagina 45, Pagina 173 şi Pagina 257.
• S-a adăugat Pagina 67.
• S-a modificat cerinţa privind detectorul pentru toate măsurătorile dozei pe adâncime pentru

fasciculul de tip creion şi Monte Carlo în capitolele 5 şi 8: pentru măsurătorile dozei pe
adâncime în cazul unui câmp mare, se recomandă să utilizaţi camera de ionizare în locul
camerei de mici dimensiuni.

• S-au adăugat dimensiuni de câmp suplimentare pentru măsurătorile dozei pe adâncime a
fasciculului de tip creion, în capitolul 5, pentru următoarele colimatoare multilamelare:
- Brainlab m3
- Brainlab Novalis
- Novalis Tx (Modul de iradiere standard)
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120 (Modul de iradiere standard)

• S-au adăugat liste de verificat pentru datele aferente fasciculului Monte Carlo pentru
următoarele colimatoare multilamelare, în capitolul 8:
- Elekta Beam Modulator
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120 (SRS)

• S-a modificat Avertismentul din Pagina 261.
• S-a adăugat Pagina 262.
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19.1.2 Listă de modificări de la revizia 1.1 la revizia 1.2

Informaţii generale

În afară de îmbunătăţirile minore pentru o claritate mai bună, revizia 1.2 a acestui Ghid de
referinţă tehnică, Fizica Brainlab include următoarele modificări aduse la revizia 1.1:
• Descrierea unui mod de importare/introducere a datelor brute opţional pentru fasciculul de tip

creion şi pentru conul circular, în software-ul Physics Administration (consultaţi Pagina 279),
care permite procesarea datelor.

• Noi descrieri de măsurători, în cazul utilizării importului datelor noi şi al instrumentului de
procesare.

• Definiţia punctului efectiv de măsurare s-a actualizat utilizând standardele internaţionale (de
exemplu, IAEA TRS-398).

• S-au actualizat listele de verificat pentru măsurătoarea cu algoritmul Monte Carlo, pentru
următoarele colimatoare multilamelare, în capitolul 8:
- MHI MLC 60
- Novalis Tx
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120

Ce este nou în această revizie a Ghidului de referinţă tehnică?
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19.1.3 Listă de modificări de la revizia 1.2 la revizia 1.3

Informaţii generale

În afară de îmbunătăţirile minore pentru o claritate mai bună, revizia 1.3 a acestui Ghid de
referinţă tehnică, Fizica Brainlab include următoarele modificări aduse la revizia 1.2:
• O definiţie mai specifică a unui detector de înaltă rezoluţie. Brainlab recomandă utilizarea unei

diode stereotactice neprotejate.
• S-a adăugat nota privind siguranţa referitoare la tratamentele SRS şi SBRT (p. 18).
• S-a redefinit TMR (raportul ţesut-maxim) ca TPR (raport ţesut-fantomă).
• S-a îmbunătăţit descrierea arcului dinamic (p. 41).
• S-au actualizat datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (p. 71, p. 76, p. 213, p. 216).
• S-a înlocuit Novalis Tx cu Varian HD120 (p. 126, p. 130, p. 219, p. 222).
• S-au îmbunătăţit poziţiile lamelor pentru Elekta MLCi (p. 83).
• S-a îmbunătăţit descrierea pentru măsurătorile Monte Carlo (p. 173).
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19.1.4 Listă de modificări de la revizia 1.3 la revizia 1.4

Informaţii generale

În afară de îmbunătăţirile minore pentru o claritate mai bună, revizia 1.4 a acestui Ghid de
referinţă tehnică, Fizica Brainlab include următoarele modificări aduse la revizia 1.3:
• S-au introdus liste de verificat pentru datele aferente fasciculului de tip creion pentru iPlan RT

(capitolul 5) şi pentru BrainSCAN (consultaţi p. 337).
• S-au adăugat informaţii privind echipamentul recomandat, aferent fasciculelor fără filtru de

aplatizare (p. 48, 260).
• S-a îmbunătăţit descrierea calibrării Linac absolute (p. 50).
• S-au introdus informaţii mai specifice referitoare la profilul dozei pe adâncime şi la configurarea

măsurătorii factorului de dispersie (p. 54 - 56).
• S-au adăugat informaţii referitoare la disponibilitatea caracteristicilor specifice (toate listele de

verificat pentru datele aferente fasciculului).
• S-au adăugat informaţii mai specifice referitoare la utilizarea detectorului şi a metodei de

înlănţuire pentru măsurătorile dozei pe adâncime şi ale dispersiei (toate listele de verificat
pentru datele aferente fasciculului).

• S-au adăugat informaţii mai specifice referitoare la introducerea datelor aferente fasciculului,
relativ la dimensiunile de câmp efective şi echivalente (toate listele de verificat pentru datele
aferente fasciculului).

• S-au modificat instrucţiunile pentru măsurătorile profilului radial diagonal, cu colimatoare
multilamelare detaşabile (paginile 71, 76 şi 234).

• S-au modificat instrucţiunile pentru măsurătorile profilului radial diagonal cu Varian HD120 (p.
130).

• S-au adăugat instrucţiuni mai specifice referitoare la măsurătorile comutării dinamice a lamelor
cu modurile cu rată a dozajului ridicată (toate listele de verificat pentru datele aferente
fasciculului).

• S-au îmbunătăţit setările pentru fălci în cazul câmpurilor mici, pentru măsurătorile de verificare
în apă (toate listele de verificat pentru datele aferente fasciculului Monte Carlo).

• S-au adăugat informaţii mai specifice referitoare la utilizarea detectorului şi a metodei de legare
daisy-chain pentru măsurătorile dispersiei conului circular (paginile 267 şi 284).
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19.1.5 Listă de modificări de la revizia 1.4 la revizia 1.5

Informaţii generale

În afară de îmbunătăţirile minore pentru o claritate mai bună, revizia 1.5 a acestui Ghid de
referinţă tehnică, Fizica Brainlab include următoarele modificări aduse la revizia 1.4:
• S-au adăugat informaţii mai specifice referitoare la introducerea datelor aferente fasciculului

utilizând metoda şablonului Excel sau metoda datelor brute (pagina 28).
• S-au îmbunătăţit explicaţiile pentru metodele de stabilire a secţiunilor transversale şi a

parametrilor de transport de la valorile HU ale imaginilor CT pentru calculul dozei Monte Carlo
(pagina 169).

• S-au adăugat informaţii mai specifice referitoare la limitările calculului dozei generale pentru
câmpurile de tratament mici (pagina 322).
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19.1.6 Listă de modificări de la revizia 1.5 la revizia 1.6

Informaţii generale

În afară de îmbunătăţirile minore pentru o claritate mai bună, revizia 1.6 a acestui Ghid de
referinţă tehnică, Fizica Brainlab include următoarele modificări aduse la revizia 1.5:
• Informaţii cu privire la pierderile potenţiale de radiaţii, cauzate de spaţiile dintre lamele MLC

închise (consultaţi p. 25).
• Definiţii pentru un Linac SRS (consultaţi p. 128, p. 156, p. 219, p. 243).
• Liste cu acceleratoare liniare (linac) compatibile (consultaţi p. 326, p. 329).
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19.1.7 Listă de modificări de la revizia 1.6 la revizia 1.7

Informaţii generale

În afară de îmbunătăţirile minore pentru o claritate mai bună, revizia 1.7 a acestui Ghid de
referinţă tehnică, Fizica Brainlab include următoarele modificări aduse la revizia 1.6:
• Recomandări îmbunătăţite privind precizia pentru profilurile radiale diagonale (consultaţi p. 60).
• Instrucţiuni îmbunătăţite pentru măsurarea profilurilor transversale (consultaţi p. 61).
• Liste de verificat pentru datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi2 (consultaţi p. 83 şi p.

185) şi pentru Elekta Agility (consultaţi p. 87 şi p. 187).
• Instrucţiuni îmbunătăţite pentru măsurarea factorilor de dispersie pentru conuri circulare

(consultaţi p. 266).
• Informaţii noi despre MLC-urile Elekta (de exemplu limitări ale fasciculului de tip creion).
• Notă de siguranţă suplimentară (consultaţi p. 18).
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19.1.8 Listă de modificări de la revizia 1.7 la revizia 1.8

Informaţii generale

În afară de îmbunătăţirile minore pentru o claritate mai bună, revizia 1.8 a acestui Ghid de
referinţă tehnică, Fizica Brainlab include următoarele modificări aduse la revizia 1.7:
• Liste de verificat suplimentare pentru datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex (fasciculul

de tip creion şi Monte Carlo).
• Suport pentru FFF Monte Carlo disponibil cu iPlan RT 4.5.4.
• Notă adăugată privind utilizarea „guard-leaf” pentru Elekta MLCi, Elekta MLCi2 şi Elekta Agility

pentru măsurătorile aferente datelor fasciculului.
• Recomandări revizuite privind detectorul pentru factorii de dispersie şi profilurile diagonale.

Ce este nou în această revizie a Ghidului de referinţă tehnică?

372 Ghid de referinţă tehnică Rev. 1.8 Fizica Brainlab



INDEX
A

Algoritm con circular
Limitări.................................................................................. 255

Algoritmi de dozare
Limitări.................................................................................. 322

Arc circular
Calcularea dozei............................................................250,252
Calibrarea unităţii de monitor................................................251
Factorul de dispersie total.................................................... 251
Măsurarea datelor aferente fasciculului................................249
Raport în afara axei.............................................................. 251
Raportul ţesut-fantomă......................................................... 250
Simularea arcului..................................................................253

Arc dinamic conformal................................................................41
Administrare......................................................................... 294

Asistenţă tehnică........................................................................ 15

B
Bibliografie................................................................................333

C
Calibrarea absolută Linac

Con circular.......................................................................... 264
Fascicul de tip creion..............................................................50

Câmp luminos
Configurare...........................................................................291

Câmp luminos de configurare.................................................. 291
Câmpuri de radiaţii..................................................................... 27
Cerinţe de măsurare

Con circular.......................................................................... 261
Fascicul de tip creion..............................................................49

Certificare CE............................................................................. 16
Combinaţii linac/MLC

iPlan RT Dose 4.1.x..............................................................326
iPlan RT Dose 4.5.2............................................................. 327
iPlan RT Dose 4.5.3............................................................. 329
iPlan RT Dose 4.5.4............................................................. 331

Comutarea dinamică a lamelor
Fascicul de tip creion..............................................................66

Con circular
Algoritm................................................................................ 249
Măsurarea datelor generale aferente fasciculului.................257

Configurarea câmpului............................................................... 23
Controlul calităţii....................................................................... 295

Asociat aparatului................................................................. 297
Asociat pacientului................................................................299
Calibrarea echipamentului....................................................296
Cerinţe privind echipamentul................................................ 296
Fantome............................................................................... 296
Specific pacientului...............................................................301

Controlul calităţii asociat aparatului..........................................297
Controlul calităţii asociat pacientului........................................ 299
Controlul calităţii specific pacientului........................................301
Convenţii tipografice...................................................................14
Corecţia datelor

Monte Carlo.......................................................................... 179

D
Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3

Fascicul de tip creion..................................................71,76,338
Monte Carlo................................................................... 213,216

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Agility
Fascicul de tip creion..............................................................87
Monte Carlo.......................................................................... 187

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex
Fascicul de tip creion, lăţime lamelară 2,42 mm.................... 91
Fascicul de tip creion, lăţime lamelară 2,43 mm.................... 95
Fascicul de tip creion, lăţime lamelară 2,44 mm.................... 99
Fascicul de tip creion, lăţime lamelară 2,45 mm.................. 103
Fascicul de tip creion, lăţime lamelară 2,46 mm.................. 107
Fascicul de tip creion, lăţime lamelară 2,47 mm...................111
Fascicul de tip creion, lăţime lamelară 2,48 mm...................115
Monte Carlo, Lăţime lamelară: 2,42 mm.............................. 190
Monte Carlo, Lăţime lamelară: 2,43 mm.............................. 193
Monte Carlo, Lăţime lamelară: 2,44 mm.............................. 196
Monte Carlo, Lăţime lamelară: 2,45 mm.............................. 199
Monte Carlo, Lăţime lamelară: 2,46 mm.............................. 202
Monte Carlo, Lăţime lamelară: 2,47 mm.............................. 205
Monte Carlo, Lăţime lamelară: 2,48 mm.............................. 208

Datele aferente fasciculului pentru Elekta Beam Modulator
Fascicul de tip creion..............................................................80
Monte Carlo.......................................................................... 183

Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi
Fascicul de tip creion..............................................................83
Monte Carlo.......................................................................... 185

Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi2
Fascicul de tip creion..............................................................83
Monte Carlo.......................................................................... 185

Datele aferente fasciculului pentru MHI MLC 60
Fascicul de tip creion............................................................ 119
Monte Carlo.......................................................................... 211

Datele aferente fasciculului pentru Novalis
Fascicul de tip creion.....................................................122,342

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 160
Fascicul de tip creion............................................................138
Monte Carlo.......................................................................... 231

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D
Fascicul de tip creion.....................................................134,346

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (58 lame)
Monte Carlo.......................................................................... 225

Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (82 lame)
Monte Carlo.......................................................................... 228

Datele aferente fasciculului pentru Siemens ModuLeaf
Fascicul de tip creion.....................................................142,350
Monte Carlo.......................................................................... 234

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (filtru de aplatizare
pentru SRS)
Fascicul de tip creion............................................................154
Monte Carlo.......................................................................... 243

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere
standard şi modul fără filtru de aplatizare)
Fascicul de tip creion............................................................158
Monte Carlo.......................................................................... 246

Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere
standard)
Fascicul de tip creion............................................................360

Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
Fascicul de tip creion.....................................................146,354

INDEX

Volumul 1 • pp. 1 — 306 • Volumul 2 • pp. 307 — 378 373



Monte Carlo.......................................................................... 237
Datele aferente fasciculului pentru Varian 80

Fascicul de tip creion.....................................................150,357
Monte Carlo.......................................................................... 240

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (filtru de
aplatizare pentru SRS)
Fascicul de tip creion............................................................126
Monte Carlo.......................................................................... 219

Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (Modul de
iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
Fascicul de tip creion............................................................130
Monte Carlo.......................................................................... 222

Datele generale aferente fasciculului pentru acceleratoarele
liniare (linac)
Con circular.......................................................................... 277

Detectoarele de doză............................................................... 296
Echipamente recomandate, Con circular............................. 260
Echipamente recomandate, Fascicul de tip creion.................48
Echipamente recomandate, Monte Carlo............................. 176

Detector de înaltă rezoluţie........................................................ 63
Documentaţie............................................................................. 21
Doza cumulată........................................................................... 23
Doza la piele cumulată............................................................... 23

E
Echipamente de măsurare recomandate

Fascicul de tip creion..............................................................48
Echipamente recomandate

Con circular.......................................................................... 260
Monte Carlo.......................................................................... 176

Energia linac.............................................................................325

F
Factorii de capacitate

Con circular.......................................................................... 266
Fascicul de tip creion..............................................................56

Fantomă de apă......................................................................... 63
Fantome................................................................................... 296
Fascicul de tip creion

Algoritm.................................................................................. 33
BrainSCAN........................................................................... 337
Calcularea grilei flexibile....................................................33,40
Corecţia lungimii traiectoriei.............................................. 33,39
Date generale aferente fasciculului........................................ 45
Distribuirea fluenţei.................................................................33
Interval de valori măsurate..................................................... 43
Limitări............................................................................... 42,44
Transformata Fourier rapidă...................................................33

Fibră de carbon
Doza cumulată........................................................................23

Film radiocromatic.................................................................... 296
Film radiografic.........................................................................296

G
Garanţie......................................................................................16
Ghiduri de utilizare..................................................................... 21
Grilă flexibilă...............................................................................40

I
Indicaţii de utilizare.....................................................................20
Informaţii prin linie directă.......................................................... 15
Informaţii privind limba............................................................... 16
Instruire...................................................................................... 20
Interval de valori măsurate

Con circular.......................................................................... 255

L
Liste de verificat pentru datele aferente fasciculului

Fascicul de tip creion..............................................................71

M
Mărci comerciale

Brainlab.................................................................................. 16
Părţi terţe................................................................................ 16

Măsurare câmp.......................................................................... 27
Măsurarea capacităţii nominale Linac

Con circular.......................................................................... 264
Fascicul de tip creion..............................................................50

Măsurarea datelor aferente fasciculului................................... 249
Măsurarea dozimetriei filmului

Fascicul de tip creion..............................................................64
Măsurarea factorului de dispersie

Con circular.......................................................................... 266
Fascicul de tip creion..............................................................56

Măsurarea fălcii
Fascicul de tip creion..............................................................53

Măsurarea PDD
Con circular.......................................................................... 270

Măsurarea PDD şi TPR
Fascicul de tip creion..............................................................54

Măsurarea TPR
Con circular.......................................................................... 272

Măsurători în aer
Monte Carlo.......................................................................... 180

Măsurători în apă
Monte Carlo.......................................................................... 181

Monte Carlo
Algoritm................................................................................ 163
Date generale aferente fasciculului...................................... 173
Liste de verificat pentru datele aferente fasciculului.............183
Model virtual de fluenţă a energiei........................................165
Modelarea sistemului de colimaţie....................................... 167
Motor de calcul doză............................................................ 169
Voxel raze X......................................................................... 164

P
Pachetul de testare IAEA......................................................... 319
Parametrii Monte Carlo............................................................ 171
Partea superioară a mesei de tratament asistat imagistic..........23
Partea superioară a mesei de tratament asistat imagistic

Brainlab.................................................................................. 23
Physics Administration

Conuri circulare.................................................................... 283
Date brute.............................................................................279
Fascicul de tip creion............................................................280

Pierderile contextuale
Fascicul de tip creion..............................................................53

Poziţionarea fălcii primare.......................................................... 42
Profil transversal

Fascicul de tip creion..............................................................61
Profilul dozei pe adâncime

Con circular.......................................................................... 269
Fascicul de tip creion..............................................................54

Profiluri radiale
Fascicul de tip creion..............................................................58

R
Rapoarte în afara axei

Con circular.......................................................................... 274
Raportul în afara axei (OAR)....................................................251
Raportul ţesut-fantomă...............................................................38
Raportul ţesut-maxim................................................................. 39

INDEX

374 Volumul 1 • pp. 1 — 306 • Volumul 2 • pp. 307 — 378



S
Secvenţe lamelare

IMRT.....................................................................................287
Setări toleranţă lame................................................................ 290
Sisteme de coordonate

Monte Carlo.......................................................................... 177
Suprapunerea fălcii.................................................................... 42

T
Teoria fasciculului de tip creion

Calibrarea unităţii de monitor..................................................38
Capacitate nominală Linac..................................................... 36
Convoluţie...............................................................................35
Corecţia funcţiei sursă............................................................ 35
Diferenţial............................................................................... 34
Distanţa sursă-izocentru.........................................................37
Distanţa sursă-suprafaţă........................................................ 37
Distribuţia ideală a dozei........................................................ 35
Doza totală............................................................................. 36
Factorii radiali......................................................................... 37
Factorul de dispersie total...................................................... 38
Introducere............................................................................. 33
Matricea de fluenţă................................................................. 36
Monoenergetic........................................................................33
Nucleu.................................................................................... 34
Raportul ţesut-fantomă........................................................... 38

Trasarea razei............................................................................ 39

U
Utilizarea sistemului

Informaţii generale..................................................................17

INDEX

Volumul 1 • pp. 1 — 306 • Volumul 2 • pp. 307 — 378 375







brainlab.com

Art. nr.: 60912-75RO

*60912-75RO*


	CUPRINS
	INFORMAŢII GENERALE
	Înţelegerea acestui ghid de utilizare
	Convenţii tipografice

	Detalii de contact şi informaţii legale
	Informaţii juridice

	Note generale privind utilizarea sistemului
	Domenii de utilizare

	Informaţii privind siguranţa
	Instruire şi Documentaţie
	Documentaţie


	INFORMAŢII DE BAZĂ
	Configurarea câmpului de tratament
	Pierderi de radiaţii cauzate de spaţiile dintre lamele MLC închise

	Măsurarea câmpurilor de radiaţii mici
	Metode de măsurare a datelor aferente fasciculului
	Introducerea datelor aferente profilului aparatului utilizând şabloanele Excel Brainlab
	Introducerea datelor aferente profilului aparatului utilizând datele grosiere


	FASCICULUL DE TIP CREION: ALGORITM
	Algoritmul de dozare pentru fasciculul de tip creion
	Fasciculul de tip creion pentru arcul dinamic conformal

	Limitările algoritmului pentru fasciculul de tip creion
	Extrapolarea în afara intervalului de valori măsurate
	Alte limitări


	FASCICULUL DE TIP CREION: MĂSURAREA DATELOR GENERALE AFERENTE FASCICULULUI
	Introducere
	Echipamente recomandate
	Cerinţe generale de măsurare

	Calibrarea absolută Linac
	Pierderile contextuale
	Profilul dozei pe adâncime
	Factorii de dispersie (Factorii de capacitate)
	Profilurile radiale diagonale
	Profilurile transversale
	Măsurarea utilizând o fantomă de apă şi un detector de înaltă rezoluţie
	Măsurarea dozimetriei filmului

	Măsurătorile de comutare dinamică a lamelor
	Verificarea corecţiilor câmpului radiologic

	FASCICULUL DE TIP CREION: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
	Date aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor cu 82 lame)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (MLC Siemens Oncor cu 160 lame, Artiste)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Beam Modulator
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi şi MLCi2
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Agility
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,42 mm
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,43 mm
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,44 mm
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,45 mm
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,46 mm
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,47 mm
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,48 mm
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru MHI MLC 60
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Novalis
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (58 şi 82 lame)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Siemens 160
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Siemens ModuLeaf
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian 80
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal


	MONTE CARLO: ALGORITM
	Introducere în algoritmul Monte Carlo
	Algoritmul Brainlab Monte Carlo

	Modelul virtual de fluenţă a energiei (VEFM)
	Modelarea sistemului de colimaţie
	Motorul de calcul MC al dozei pentru pacient
	Parametrii MC

	MONTE CARLO: MĂSURAREA DATELOR GENERALE AFERENTE FASCICULULUI
	Noţiuni de bază
	Echipamente recomandate

	Sisteme de coordonate
	Corecţia datelor
	Măsurători în aer aferente datelor fasciculului
	Măsurători în apă aferente datelor fasciculului

	MONTE CARLO: LISTE DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Beam Modulator
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta MLCi şi MLCi2
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Agility
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,42 mm
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,43 mm
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,44 mm
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,45 mm
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,46 mm
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,47 mm
	Datele aferente fasciculului pentru Elekta Apex, Lăţime lamelară: 2,48 mm
	Datele aferente fasciculului pentru MHI MLC 60
	Date aferente fasciculului pentru Novalis/Brainlab m3 (MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor cu 82 lame)
	Datele aferente fasciculului pentru Brainlab m3 pe Siemens Oncor 160/Artiste
	Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
	Datele aferente fasciculului pentru Varian HD120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)
	Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (58 lame)
	Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (82 lame)
	Datele aferente fasciculului pentru Siemens 160
	Datele aferente fasciculului pentru Siemens ModuLeaf
	Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
	Datele aferente fasciculului pentru Varian 80
	Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (filtru de aplatizare pentru SRS)
	Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard şi modul fără filtru de aplatizare)

	CON CIRCULAR: ALGORITM
	Algoritmul de dozare cu conul circular
	Con circular

	Limitările algoritmului cu con circular
	Alte limitări


	CON CIRCULAR: MĂSURAREA DATELOR GENERALE AFERENTE FASCICULULUI
	Noţiuni de bază
	Echipamente recomandate
	Cerinţe generale de măsurare
	Setări pentru fălcile primare, la utilizarea cu conurile circulare

	Calibrarea absolută Linac
	Factorii de dispersie (Factorii de capacitate)
	Profilul dozei pe adâncime
	Măsurarea PDD
	Măsurarea TPR

	Măsurarea raportului în afara axei

	CON CIRCULAR: LISTĂ DE VERIFICAT PENTRU DATELE AFERENTE FASCICULULUI
	Datele generale aferente fasciculului pentru acceleratoarele liniare (linac)

	INTRODUCEREA ŞI PROCESAREA DATELOR AFERENTE FASCICULULUI ÎN SOFTWARE-UL PHYSICS ADMINISTRATION
	Datele grosiere în Physics Administration
	Fascicul de tip creion
	Conuri circulare


	IMRT
	Disponibilitatea de furnizare a secvenţelor lamelare IMRT
	Administrarea IMRT dinamic şi setările pentru toleranţa lamelor
	Câmp luminos de configurare
	Administrarea arcului dinamic conformal


	CONTROLUL CALITĂŢII
	Introducere în programul de control al calităţii
	Echipamentul necesar

	Controlul calităţii asociat aparatului
	Teste specifice

	Controlul calităţii asociat pacientului
	Proceduri recomandate

	Controlul calităţii specific pacientului
	Controlul calităţii înainte de tratarea pacientului
	Controlul calităţii general pentru pacient


	ANEXA 1
	Acurateţea algoritmilor de dozare
	Fasciculul de tip creion şi Monte Carlo
	Con circular

	Limitările algoritmilor de dozare

	ANEXA 2
	Energia Linac
	Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor compatibile: iPlan RT Dose 4.1.x
	Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor compatibile: iPlan RT 4.5.2
	Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor compatibile: iPlan RT 4.5.3
	Lista acceleratoarelor liniare (linac)/MLC-urilor compatibile: iPlan RT 4.5.4

	ANEXA 3
	Bibliografie

	ANEXA 4
	Instrucţiuni de măsurare BrainSCAN – fasciculul de tip creion
	Date aferente fasciculului pentru Brainlab m3 (MLC Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor cu 82 lame)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Novalis
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Siemens 3-D (58 şi 82 lame)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Siemens ModuLeaf
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian 52
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian 80
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal

	Datele aferente fasciculului pentru Varian 120 (Modul de iradiere standard)
	Informaţii suplimentare
	Forma profilului transversal


	ANEXA 5
	Ce este nou în această revizie a Ghidului de referinţă tehnică?
	Listă de modificări de la revizia 1.0 la revizia 1.1
	Listă de modificări de la revizia 1.1 la revizia 1.2
	Listă de modificări de la revizia 1.2 la revizia 1.3
	Listă de modificări de la revizia 1.3 la revizia 1.4
	Listă de modificări de la revizia 1.4 la revizia 1.5
	Listă de modificări de la revizia 1.5 la revizia 1.6
	Listă de modificări de la revizia 1.6 la revizia 1.7
	Listă de modificări de la revizia 1.7 la revizia 1.8


	INDEX

