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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Att förstå denna användarguide

Syfte och målgrupp

• Denna guide ger bakgrund och kan användas som referens för sjukhusfysiker som behöver
kunna använda Brainlabs program för strålbehandlingsplanering på korrekt sätt.

• Guiden är skriven för alla medlemmar av det kliniska team som använder eller hanterar
Brainlabs program för strålbehandlingsplanering, i synnerhet sjukhusfysiker.

• Läs denna guide noggrant och gör dig tillräckligt införstådd med programmet innan du
använder det.

Feedback

Kontakta oss på oncology.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur handboken kan
förbättras. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Tillgängliga funktioner

Denna guide innehåller information om olika algoritmer och hårdvarufunktioner som stöds.
Beroende på vilken licens ni har köpt, programversion och nationella regulatoriska krav, kan det
hända att vissa av dessa algoritmer eller funktioner inte är tillgängliga.

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.1 Typografiska konventioner

Varningssymbol

Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller alltid kritisk säkerhetsinformation
om möjlig skada, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av anordningen.

Försiktighetssymbol

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller alltid
säkerhetskritisk information rörande omständigheter som kan leda till funktionsfel på
anordningen, att anordningen går sönder, blir skadad eller att annan egendom blir skadad.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd.
 

Att förstå denna användarguide
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1.2 Kontaktinformation och juridisk information

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna användarguide, eller om du har några frågor
eller problem ber vi dig kontakta Brainlab support:

Region Telefon E-post

USA och Kanada
Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Asien, Australien, Eu-
ropa

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

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

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

Frankrike och fransktalande
regioner Tel: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Tillverkare

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ALLMÄN INFORMATION
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1.2.1 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna användarguide innehåller patentskyddad information som skyddas av upphovsrättslagen.
Ingen del av denna handbok får reproduceras utan särskilt skriftligt tillstånd av Brainlab.

Varumärken som tillhör Brainlab

• BrainSCAN™ är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• iPlan® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• DosimetryPRO® är ett registrerat varumärke som tillhör VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® är ett registrerat varumärke som tillhör Eastman Kodak Company.
• Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

CE-märkning

• CE-märket som finns på produkterna från Brainlab visar att de uppfyller de
grundläggande kraven i det medicintekniska direktivet (Medical Device Directi-
ve 93/42/EEC).

• Enligt MDD är iPlan RT Dose och BrainSCAN Klass IIb-produkter.

Garanti

Garantin gäller inte för produkter som har blivit skadade på grund av olycksfall, felaktig
användning, olämplig ominstallation eller inadekvat förpackning vid returtransporten.
Garantin gäller inte för produktkomponenter som har modifierats eller bytts ut utan
skriftligt tillstånd från Brainlab.

Försäljning i USA

I USA får denna anordning enligt federal lag endast säljas till eller på order av läkare.

Information om språk

Alla användarguider från Brainlab skrivs ursprungligen på engelska.

Kontaktinformation och juridisk information
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1.3 Allmänna kommentarer om användning av
systemet

1.3.1 Avsedd användning

Ansvar

Brainlabs planeringsprogram är endast designade för att ge medicinsk personal ytterligare
assistans. De är inga substitut för och ersätter inte användarens erfarenhet, och befriar
inte heller användaren från ansvar under användningen.

Rimlighetsgranskning

All information som matas in i Brainlabs planeringsprogram och all information som tas
emot från Brainlabs planeringsprogram som utmatning måste granskas med avseende på
trovärdighet före patientbehandling.

Kompatibilitet

Endast medicinska tillbehör och reservdelar som specificeras av Brainlab får användas
med planeringsprogram från Brainlab. Om icke godkända tillbehör/reservdelar används
kan säkerheten och/eller effektiviteten hos Brainlabs planeringsprogram allvarligt påverkas
vilket kan äventyra patientens, användarens och/eller miljöns säkerhet.

Ytterligare information

För specifik information om avsedd användning av Brainlabs program för
strålbehandlingsplanering samt relaterad kompatibilitet, se Klinisk användarhandbok, iPlan RT
Dose.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Säkerhetsanvisningar

Allmän information

Detta kapitel innehåller viktig information som måste beaktas för säker och effektiv
användning av dosplaneringssystemet.
Det är ditt ansvar att upprätta ett omfattande kvalitetssäkringsprogram som är lämpligt för att
upptäcka fel, begränsningar och felaktigheter i dosplanerings- och behandlingssystemen. Se
kapitlet om kvalitetssäkring i denna Teknisk referenshandbok för mer information.
Mät den absoluta noggrannheten på Brainlabs dosplaneringssystem i kombination med det
behandlingssystem som används med hjälp av fantomer. Den uppmätta noggrannheten måste
beaktas när planparametrarna konfigureras för att säkerställa en noggrann behandling.
Kontrollera att behandlingsplanen ges till patienten på korrekt sätt. Det rekommenderas starkt att
verifiering på ett fantom utförs av varje behandlingsplan med användning av exakt samma
parameterinställningar som kommer att användas för den verkliga patienten under den faktiska
behandlingen.
För att säkerställa överensstämmelse av positioneringen och behandlingsparametrarna i fall flera
planeringssystem används måste all slutlig positionering och alla behandlingsparametrar
tillhandahållas av samma dosplaneringssystem. Om informationen från iPlan RT används direkt
för patientpositionering (t.ex. Target Positioner överlägg) då måste även den motsvarande
behandlingsplanen komma från iPlan RT och behandlingsplanen ska inte modifieras med något
annat behandlingsplaneringssystem.
Stereotaktiska behandlingar, som exempelvis stereotaktisk strålkirurgi (stereotactic radiosurgery,
SRS) och stereotaktisk kroppsstrålterapi (stereotactic body radiotherapy, SBRT), innehåller
mycket höga dosrater och doser per fraktion, och planeras normalt med reducerade
målvolymmarginaler. Därför måste du vidta ytterligare säkerhetsåtgärder under dosplanering,
överföring av planen samt behandling. Det rekommenderas bestämt att en extra kvalitetssäkring
utförs före varje stereotaktisk patientbehandling.
Alla behandlingsplanrapporter måste godkännas av en kvalificerad person innan den information
de innehåller används för strålbehandling.
Det rekommenderas att behandlingsplanrapporterna används för att verifiera alla
behandlingsparametrar, inklusive, men inte begränsat till, kollimatorstorlek och -positioner,
anordningens vinklar och dosspecifikationer, direkt på behandlingssystemet.
Patientbehandling får inte startas innan systemacceptans, verifiering och validering av
dosplaneringssystemet, inklusive strålprofilerna, har utförts av kunden.
För varje patientbehandlingsplan måste användaren verifiera att den planerade konfigurationen av
linjäracceleratorn har överförts på rätt sätt och har tillämpats i linjäraccelaratorn. Detta inbegriper,
men är inte begränsat till, utjämningsfilterläget och konfigurationen av tillbehör.
Se till att personer som ges behörighet att utföra dosplaneringsfunktioner har tillräcklig utbildning
för sin funktion.
Kom alltid ihåg att kvaliteten på utmatningen är helt beroende av kvaliteten på inmatade data.
Eventuella avvikelser eller osäkerheter rörande enheter för inmatade data, identifiering eller andra
typer av kvalitetsfrågor noga måste undersökas innan datan används.
Se till att din bildtagningsutrustning (t.ex. CT-scanner) är korrekt konfigurerad och kalibrerad.
Kontrollera kalibreringen regelbundet genom att ta bilder av och verifiera testfantomer.
Kontrollera noggrannheten på den resulterande ytterkontur och vävnadsmodell som används för
dosberäkningarna. Hela det område som är relevant för behandlingen måste vara inneslutet i
konturen.
Kontrollera under hela planeringsprocessen att du arbetar med korrekt patientdataset.
Patientinformationen visas på huvudskärmen i Brainlabs dosplaneringssystem.
Kontrollera alltid att det behandlingssystem som används för att behandla en patient är detsamma
som det som avsågs under planeringsprocessen, dvs. att den valda maskinprofilen motsvarar
behandlingsmaskinen.
Kontrollera att eventuella behandlingstillbehör, exempelvis konformad kolllimatormontering och
konformad kollimator av den storlek som krävs i behandlingsplanen, är korrekt installerade i
strålbanan före behandlingen. Ditt behandlingssystem kommer kanske inte att kunna göra paus i
strålningen om ett tillbehör saknas eller är felaktigt. Se även den dokumentation som medföljer
tillbehören.

Säkerhetsanvisningar
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Före behandlingen är det ditt ansvar att inifrån behandlingsrummet på lämpligt sätt verifiera att
valda gantry- och britsvinklar kan användas för att ge behandlingen utan att någon skada uppstår
på patient eller utrustning, exempelvis behandlingssystemet.
Det rekommenderas att patientinställningen verifieras och bekräftas med lämplig
positionsverifieringsmetod före behandlingen. Provplaner kan genereras med hjälp av fantomer
och noggrannheten på den faktiska patientinställningsmetoden testas.
Kontrollera att Brainlabs behandlingssystem är korrekt konfigurerat, och att konfigurationen
återspeglar parametrarna i behandlingssystemen. Dessa parametrar inkluderar men är inte
begränsade till linjäracceleratorns skalningskonvention, mekaniska begränsningar eller
dosimetriska parametrar såsom linjäracceleratorenergi eller flödeslägen som SRS och FFF
(utjämningsfilterfritt).
Det är ditt ansvar att se till att maskinkonfigurationerna alltid är synkroniserade mellan de olika
konfigurationsställena (t.ex. dosplaneringssystemet, registrerings- och verifieringssystemet och
behandlingssystemet). Bristande överensstämmelse mellan den maskinkonfiguration som
används för planering och den som används för behandling kan leda till att oavsiktlig behandling
ges eller till en störning av det kliniska arbetsflödet.
Brainlab tillhandahåller uppdaterade mätinstruktioner. Kontrollera att de senaste
mätinstruktionerna används under insamlingen av stråldata. Kontakta din supportspecialist hos
Brainlab för mer information.
Se till att dina stråldatamätningar är uppdaterade och att dosalgoritmerna är korrekt konfigurerade
och kalibrerade. Kontrollera regelbundet konfigurationen och kalibreringen med hjälp av
fantommätningar.
Om en eller flera komponenter i behandlingssystemet har modifierats, bytts ut eller kalibrerats om
måste förnyad validering av behandlingsplaneringssystemet i kombination med
behandlingssystemet utföras i enlighet med era processer för kvalitetssäkring. Om komponenter
har modifierats som påverkar systemets dosimetriska parametrar måste stråldatamätningarna
göras om och reviderade data anges i systemet med hjälp av Beam Profile Editor / Physics
Administration.
Förinstallerade drivrutiner mm. får inte bytas om det inte är absolut nödvändigt. Vid uppdatering
av en drivrutin, virusprogram eller liknande, måste du kontrollera att Brainlabs
dosplaneringssystem har oförändrad prestanda. Förnyad validering av programmet
rekommenderas starkt.
Du måste noga följa de specifikationer och rekommendationer som ges av dosimetriutrustningens
tillverkare. Framför allt har alla dosdetektorer ett tydligt specificerat intervall av fältstorlekar som
de är tillämpliga för. Att använda dosimetriutrustning utanför dess specifikationer eller på fel sätt
kan leda till felaktiga dosberäkningar.
Brainlabs stråldata (t.ex. Novalis Tx) som installerades under systemacceptansen är endast
avsedda för teständamål och är inte lämpliga för kliniskt bruk.
När uppmätta data skickas till Brainlab gäller följande:
• Brainlab har ingen möjlighet att verifiera korrektheten på

- några data som tas emot från en användare
- några data som returneras till en användare.

• Eventuell återmatning eller rekommendationer som ges av Brainlab baserat på mottagna data
är beroende av att dessa data är korrekta.

• Om mottagna data har bearbetats av Brainlab och returnerats till användaren garanterar detta
på intet sätt att returnerade data är korrekta.

• Användaren har hela ansvaret för att verifiera att data som returnerats av Brainlab är korrekta,
och har också hela ansvaret för att verifiera att eventuell återmatning eller rekommendationer
som Brainlab ger är korrekta. Användaren måste validera säkerheten och effektiviteten på de
data som returneras av Brainlab innan någon patientbehandling ges.

• Det faktum att Brainlab kan ha bearbetat vissa data påverkar inte användarens övergripande
ansvar för att den slutliga strålprofilen är korrekt.

Se även Klinisk användarhandbok, iPlan RT och Användarhandbok för programvara,
Physics Administration.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

För att garantera säker och lämplig användning av systemet rekommenderar Brainlab att alla
deltagare, innan de använder ett planeringsprogram för första gången, skall delta i ett omfattande
utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab.

Operatörens profil

Brainlabs planeringsprogram och tillhörande utrustning får endast användas av
kvalificerad medicinsk personal.

Utbildning och dokumentation

20 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



1.5.1 Dokumentation

Läs användarguiderna

För en lyckad och säker behandling med användning av Brainlabs planeringsprogram krävs en
noggrann planering av förfarandet.
Det är därför viktigt att:
• Relevanta användarguider studeras noggrant innan systemet används
• Dessa användarguider alltid hålls tillgängliga

Tillgängliga användarhandböcker

Användarguide Innehåll

Programguide Detaljerade anvisningar om hur man använder planeringspro-
grammet BrainSCAN.

Användarhandbok för pro-
gramvara (Physics Administ-
ration)

Detaljerade anvisningar om hur man använder programmet Phy-
sics Administration.

Kliniska användarhandböcker Detaljerade anvisningar om hur man använder planeringspro-
grammen iPlan RT.

ALLMÄN INFORMATION
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2 GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

2.1 Inställning av behandlingsfältet

Uppbyggnad av huddos

Om strålningen leds genom ett fast kolfiberlager sker attenuering och uppbyggnad av dos. 
• Dessa effekter kan observeras i alla bordsskivor av sandwichtyp, bordsinsatser med liknande

design och immobiliseringsanordningar med fasta kolfiberpaneler.
• De beror på kolfiberns höga densitet och kan variera, t.ex. beroende på strålens energi och

ingångsvinkel mot bordsskivan.

Jämförelse av dosuppbyggnad

För att illustrera effekten av användningen av bordsskiva på patientdosen jämförs i följande
exempel dosuppbyggnad och dosattenuering i ett vattenfantom när behandling ges med Brainlabs
bordsskiva för bildtagning och när ingen bordsskiva används.
Jämförelse av dosuppbyggnad vid 6 MV (Monte Carlo-beräkning):

①

②

Figur 1 

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 23



Förklaring av dosuppbyggnadsdiagrammet

I Figur 1 börjar bordsskivan vid 0,1 cm med ett 0,2 cm tjockt kolfiberlager. Detta följs av 4,5 cm
plastskum och därefter av ytterligare 0,2 cm kolfiber. Vattenlagret som representerar patienten
börjar vid ett djup på 5 cm.
• Den röda kurvan ① visar djupdosen för ett givet antal monitorenheter i vattenfantomet när

ingen bordsskiva används.
• Den blå kurvan ② visar djupdosen för samma antal monitorenheter i vattenfantomet när

Brainlabs bordsskiva för bildtagning används.
• Båda kurvorna har beräknats med en Monte Carlo-algoritm för en 6 MV fotonstråle.

Notera att den blå kurvan ② anger en ökning av dosen (huddosen) när strålen når vattenlagret
som representerar patienten. Detta beror på det stora antal sekundära elektroner som genereras
till följd av den relativt höga densiteten i kolfibermaterialet. Dessa elektroner träffar hudytan, vilket
leder till den höga dos som visas.

Verifikation

Då de flesta planeringsprogram för strålbehandling utgår ifrån att det endast finns luft mellan linac
och hudytan kan de inte modellera den här typen av effekter eller ta hänsyn till dem. Dessa
effekter måste därför verifieras experimentellt med lämpliga mätningar, t.ex. med hjälp av ett
fantom med PMMA-slabbar. De attenuerings- och dosuppbyggnadsresultat som erhålls från
sådana experiment måste därefter beaktas under behandlingsplaneringen.
I iPlan RT Dose kan en bordsskiva väljas under ytsegmenteringen så att effekter som exempelvis
attenuering och dosuppbyggnad kan tas med i beräkningen under behandlingsplaneringen.

Man bör i allmänhet undvika att behandla patienter genom en bordsskiva från en posterior
vinkel. Om denna typ av behandling bedöms vara nödvändig måste man emellertid tänka
på att den beräknade dosfördelningen inte tar hänsyn till den extra attenueringen eller
extra huddosen i närheten av bordsskivan. Detta måste beaktas under
behandlingsplaneringen, t.ex. genom att välja lämplig bordsskiva i ditt
behandlingsplaneringssystem (endast iPlan RT Dose).

Säkerhetsanvisningar

Om noggrannheten på bestämningen av hudytan är bristande på grund av dåliga eller
ofullständiga bilddata kan beräkningen av djupekvivalens bli felaktig. Ingångsområdet för
varje stråle eller båge måste därför verifieras i ditt planeringsprogram med hjälp av den
djupvy som finns där.

Inställning av behandlingsfältet
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2.1.1 Läckstrålning orsakad av stängda MLC-bladmellanrum

Bakgrund

Behandlingsplaner för MLC innehåller normalt stängda bladmellanrum. I idealfallet tillförs ingen
dos genom det lilla mellanrum som är kvar mellan de stängda bladspetsarna. Beroende på vad
MLC:n har för bladspetsdesign är emellertid ett visst läckage tekniskt oundvikligt, såvida inte detta
bladmellanrum täcks av linacs primärkollimatorer eller någon annan ytterligare
kollimeringsanordning.

Illustration

Diagrammet visar ett stängt MLC-bladpar där bladmellanrummet inte är täckt, i motsats till ett par
som täcks av linacs primärkollimatorer:

①

②

③④

Figur 2 

Nr Komponent

① Position för linacs primärkollimatorer

② Stängt MLC-bladpar

③ Resulterande dos

④ Läckagedos

För att undvika tillförsel av oönskad läckagedos till patienten är det nödvändigt att mellanrummet
mellan stängda bladpar alltid helt och hållet skyddas av linacs primärkollimatorer.
För en del kombinationer av linac och MLC är det tekniskt omöjligt att skydda de stängda
bladmellanrummen. Eftersom dosalgoritmerna kan förutsäga den läckstrålning som orsakas av de
stängda bladmellanrummen, är det dock möjligt att verifiera hur den ytterligare strålningen
påverkar patientbehandlingen.

Detaljer

Det finns ett litet område med mindre strålskydd mellan de motstående bladspetsarna i stängda
bladpar. Detta beror på MLC:ns tekniska design, d.v.s. formen på bladets spets och ett litet
mellanrum som är kvar mellan bladen.
Om detta mellanrum inte täcks av t.ex. linacs primärkollimatorer, kan läckstrålning passera genom
mellanrummet. Hur stor denna läckagedos blir beror på dostillförselsystemet och huvudsakligen
på den individuella behandlingsplanen. Jämfört med den planerade behandlingsdosen kan IMRT-
planer med komplicerade bladsekvenser särskilt leda till en avsevärd läckagedos.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 25



Läckagedosen för en behandlingsplan kan avgöras av fantommätningar med hjälp av lämplig
utrustning, t.ex. strålningskänsliga filmer.
Tänk på att linacs primärkollimatorer också är föremål för mekaniska osäkerheter vid
positionering. Dessa begränsningar av exaktheten vid positionering för linacs primärkollimatorer
måste tas i beaktande när man definierar primärkollimatorpositioner för användning av MLC:n. För
detaljer se användarhandboken och specifikationerna för din linac.

Hur du verifierar ditt system

BrainSCAN och iPlan RT har funktionaliteten för att automatiskt placera de stängda bladens
bladmellanrum bakom linacs primärkollimatorer under behandlingsplaneringen. Följ de steg som
sammanfattas nedan för att verifiera att ditt system är korrekt installerat:

Steg

1.
Utför en lämplig mätning för att avgöra de maximala primärkollimatorpositioner för linac
som fortfarande täcker MLC-bladmellanrummet om bladen är stängda på maxavståndet
från den centrala strålaxeln.

2.

Kontrollera din maskinprofil/strålprofil med hjälp av Physics Administration / Beam Pro-
file Editor för att:
• Se till att rörelsegränserna för linacs primärkollimatorer är mindre än eller lika med de

maximala primärkollimatorpositioner som fastställs i steg 1.
• Se till att bladmellanrummet för de stängda bladen automatiskt är positionerat bakom

linacs primärkollimatorer.
För denna kontroll, eller för att justera linacs rörelsegränser till de rätta värdena, följ in-
struktionerna som beskrivs i Användarhandbok för programvara, Physics Administra-
tion eller kapitlet om Beam Profile Editor i Klinisk användarhandbok, iPlan RT Dose.

Inställning av behandlingsfältet
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2.2 Mätning av små strålfält

Allmänna rekommendationer

Specifika mätningar måste göras innan stereotaktisk behandling ges med mycket små
fältstorlekar. Om man antar att medelvärdesberäkning av den inhomogena dosen inom den
känsliga detektorvolymen leder till en reducerad detektorsignal är det sannolikt att högre värden
från mindre detektorer ligger närmare det korrekta värdet. Av detta skäl bör minsta tillgängliga
detektor användas när man utför dosimetri i små fält (Alfonso et al. 2008 och Sauer et al. 2007).
För mätningar på centralaxeln, exempelvis djupdos, vävnadsfantomkvoter och spridnings/
uteffektfaktorer bör detektorns dimensioner vara signifikant mindre än fältstorleken.
Särskild omsorg krävs vid val och hantering av den dosimetriutrustning som behövs. Vid mindre
fältstorlekar är det särskilt viktigt att justera vattenfantomets och detektorns rörelseriktning korrekt
i förhållande till strålens axel och centrum. Även om detektorstorleken är lämplig för de små fält
som ska mätas måste noggranna känslighetskorrigeringar (t.ex. energins beroende av
detektorsignalen) göras i enlighet med de specifikationer som lämnas av detektorns tillverkare.
För mer detaljer se respektive publikationer, t.ex. Das, I. J., Ding, G. X. et al 2008 och IPEM
Report Number 103 2010.

Kontrollera noggrannheten

Du måste följa de specifikationer och rekommendationer som ges av
dosimetriutrustningens tillverkare. Dosdetektorer i synnerhet har ett tydligt specificerat
område av fältstorlekar som de kan användas för. Att använda en dosdetektor för ett
användningsområde den inte är avsedd för, eller i fel orientering, kan leda till felaktiga
dosberäkningar.

Vid behandling av små fältstorlekar kommer dosprofilen antingen att uppvisa en smal
platåregion eller ingen platåregion alls. Om detektorns känsliga volym är för stor kommer
den uppmätta dosen att vara lägre än den verkliga dosen, och leda till överdosering av
strålning. Att använda känsliga volymer med fel storlek är en av de största bidragande
faktorerna till felaktiga dosmätningar.

Mätning av dosen för små strålfält (fältstorlek mindre än 30 x 30 mm2) måste göras med
utrustning som är lämplig för sådana fältstorlekar.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
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2.3 Olika metoder för mätning av stråldata

Mätning av stråldata

Det finns två olika sätt att mäta stråldata:

Alternativ Beskrivning

Metoden Brainlabs Ex-
cel-mall

Brainlab tillhandahåller Excel-mallar för att mata in uppmätta strålda-
ta. Dessa data måste överföras till Beam Profile Editor eller Physics
Administration i läget Machine Profile genom att kopiera och klistra.

Rådatametoden

Data kan anges direkt i Beam Profile Editor eller Physics Administ-
ration i rådataläget.
Rådataläget kan användas på vilken dator som helst. Begär att få in-
stalleraren för rådataläget från din Brainlab-representant.

Beam Profile Editor

När Beam Profile Editor används:

Metod Se

Circular Cones
Excel-mall

Sida 249

Pencil Beam Sida 45

Monte Carlo Rådataläge Sida 167

Physics Administration

När Physics Administration används:

Metod Se

Circular Cones
Excel-mall Sida 249

Rådataläge Sida 275

Pencil Beam
Excel-mall Sida 45

(Valfritt) rådataläge för vissa system (och iPlan RT
4.5.3 eller nyare) Sida 271

Monte Carlo Rådataläge Sida 167

iPlan RT 4.5.3 eller nyare stöder Pencil Beam-rådataläge för icke-FFF-strålar för följande system:
• Brainlab Novalis (klassiskt)
• Brainlab Novalix TX (inklusive utjämningsfilter i SRS-läge)
• MHI TM2000
• Varian TrueBeam (endast icke-FFF-strålar)
• Varian TrueBeam STx (endast icke-FFF-strålar)

Användning av Pencil Beam-rådatametoden är för närvarande valfritt. Andra system eller FFF-
lägesstråldata kräver användning av Excel-mallmetoden.

Olika metoder för mätning av stråldata

28 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



2.3.1 Ange maskinprofildata med Brainlabs Excel-mallar

Allmän information

När Brainlabs Excel-mallar används finns det inget sätt att direktkopiera data till Beam Profile
Editor / Physics Administration (Machine Profile-läge). Eftersom Brainlabs arbetsstation inte
stödjer Microsoft Excel krävs det några mellanliggande steg för att flytta stråldata (t.ex. PDD/TMR,
spridd strålning eller radiella faktorer som returneras av Brainlab-fysik efter bearbetningen) från
Excel-mallen till Beam Profile Editor / Physics Administration (läget Machine Profile).
Dessa data ska kopieras till en ny Excel-arbetsbok och därefter sparas som en tabbavgränsad
textfil. Därefter måste dessa data överföras till Brainlab-arbetsstationen (t.ex. genom en drivenhet
i nätverket eller USB-minne) där de kan öppnas som en textfil och därefter kopieras och klistras in
i maskinprofilen. Detta måste göras för varje tabell med stråldata (t.ex. PDD/TMR, spridd strålning
eller radiella faktorer som returneras från Brainlab-fysik efter bearbetningen).

Arbetsflöde

Steg

1.

Kopiera data till en ny Excel-arbetsbok:
• Välj hela tabellen

• Klistra in data i en ny Excel-arbetsbok

2.

Spara arbetsboken som en (tabbavgränsad) textfil (*.txt).

3. Överför den tabbavgränsade textfilen till Brainlab-arbetsstationen.

4. Öppna textfilen på Brainlab-arbetsstationen med textredigeringsverktyget Notepad.

5. Välj alla data i textfilen och kopiera.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
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Steg

6.

Klistra in data i lämplig tabell i Beam Profile Editor / Physics Administration:
• Välj den ”tomma rutan” högst upp till vänster i tabellen

• Välj Paste i rullgardinsmenyn Edit (eller använd tangentkombinationen Ctrl + V)

Olika metoder för mätning av stråldata
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2.3.2 Ange maskinprofildata med användning av rådata

Allmän information

See Ange och bearbeta stråldata i Användarhandbok för programvara, Physics
Administration när du använder rådataläget.
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3 PENCIL BEAM: ALGORITM
3.1 Pencil Beamdosalgorim

Bakgrund

Pencil Beamalgoritmer är väletablerade och accepterade metoder för att beräkna dosfördelningar
vid strålbehandling.
I Brainlabs Pencil Beam-dosalgoritm är de inkommande strålarna indelade i många tunna små
strålar. För varje sådan liten stråle utförs en individuell radiologisk korrigering av banans längd för
att korrigera för inhomogeniteter i vävnadens densitet och ta hänsyn till inhomogeniteter i även
mycket små strukturer. Snabb Fourier-transform (FFT) används för konvolution av strålens kärna
med strålens fluensfördelning. Algoritmen använder snabb spårning av strålen och adaptiva
rutnätsberäkningar som minskar antalet dosberäkningar som krävs. Tack vare dessa optimeringar
kan dosfördelningarna i 2D och 3D beräknas på några millisekunder.
Brainlabs Pencil Beam-dosalgoritm är baserad på publikationer av Mohan et al. (1985, 1986 och
1987). Den implementeras för konforma strålar, konforma bågar och IMRT-behandlingar. I detta
kapitel beskrivs de dosalgoritmer som används i Brainlabs planeringsprogram för olika
behandlingsmoduler.

Monoenergetisk Pencil Beam (MPB)

Hädanefter används definitionen monoenergetisk Pencil Beam för en parallell monoenergetisk
fotonstråle med energin E och ett oändligt litet tvärsnitt. En infallande Pencil Beam-stråle på ett
homogent vattenfantom vinkelrätt mot ytan ger upphov till en dosfördelning. Om man antar att
fotonfluensen dämpas linjärt i vatten får man fram antalet första kollisioner i en enhetsvolym som
äger rum vid djupet d under vattenytan genom

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
där:

NOF E( ) Antalet fotoner med energin E, i genomsnitt över ett öppet fält. Den radiella
variationen i strålens intensitet tas med i beräkningen i ett senare steg.

μwater E( ) Linjär attenueringskoefficient för fotoner i vatten.

d Observationspunktens djup i vattnet.

Differentiell Pencil Beam (DPB)

En differentiell Pencil Beam (DPB) beskriver dosfördelningen i förhållande till den första
kollisionen av en monoenergetisk Pencil Beam med fotoner i ett oändligt stort homogent medium.
Dosfördelningen kPB, diff (E, lPQ, θPQ) är en funktion av fotonenergin E, avståndet lPQ mellan
punkten för den första kollisionen P och observationspunkten Q samt den polära vinkeln θ mellan
incident-pennstrålen och spridningsriktningen (se Figur 3). Beräkningen av DPB-dosfördelningar
utförs med en Monte Carlo-kod för olika fotonenergier mellan 100 keV och 50 MeV.
Den tar hänsyn till spridningen av sekundära fotoner och elektroner upp till en viss
brytpunktsenergi.

PENCIL BEAM: ALGORITM
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Definition av differentiell Pencil Beam:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Figur 3 

Pencil Beam-kärna

Om man utgår från DPB och antalet fotoner vid djupet d får man fram dosen av en
monoenergetisk Pencil Beam vid punkt Q av linjens integral i det halvoändliga vattenfantomet.
Om man utgår från den acceleratorberoende energifördelningen NOF(E) i fotonstrålen, kan
integration över alla energier utföras så att man får fram den polyenergetiska pennstrålens kärna.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

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

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Källfunktionskorrigering

En frivillig källfunktionskorrigering kan utföras, som beskriver påverkan av den ändliga storleken
på källan, primärkollimatorn och utjämningsfiltrets spridning, kurvaturen på bladens ändar och
andra effekter som breddar penumbran.
Källfunktionskorrigering specificeras till att ha en Gaussisk fördelning med breddsigma och
amplitud vid ett visst djup. Breddsigma och amplitud kan specificeras för två djup i Beam Profile
Editor / Physics Administration.
För alla andra djup interpoleras värdena för sigma och amplitud linjärt.
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Källfunktionskorrigering är inbyggt i dosberäkningen genom konvolution av Pencil Beam-kärnorna
kPB, poly (x, y, d) med den Gaussiska fördelningen gSFC (x, y, d) där amplituden A(d) ger
fraktionen av Gaussisk fördelning som konvolveras med kärnan. 
Fler mätningar krävs för att justera källfunktionskorrigeringen och korrigeringen av det
radiologiska fältet.

Korrigering av radiologiskt fält

Korrigering av det radiologiska fältet gör det möjligt att korrigera små avvikelser i det radiologiska
fältet som beror på mellanrumsinställningar och MLC-designen (runda bladändar och tongue-and-
groove) i förhållande till den nominella fältstorlek som definieras av MLC.
• I bladens riktning kan en förskjutning definieras i Beam Profile Editor / Physics

Administration agenom att använda värdet Leaf Shift Static i sektionen Radiologic Field.
• Vinkelrätt mot bladens riktning kan erforderlig förskjutning definieras i Beam Profile Editor /

Physics Administration genom att använda värdet Tongue and Groove Size i sektionen
Radiologic Field.

Likvärdig fältstorlek

Storleken på det likvärdiga kvadratiska MLC-fältet är lika med kvadratroten ur MLC-fältets area,
med hänsyn till de radiologiska fältkorrigeringarna (se föregående sektion samt s. 65).
Storleken på det likvärdiga kvadratiska primärkollimatorfältet beräknas med area-omkretsformeln
[Sterling].

Idealiserad dosfördelning (IDD)

Den idealiserade dosfördelningen (IDD) för en kollimator med godtycklig form är den
tvådimensionella konvolutionen av den polyenergetiska pennstrålens kärna med fotonfluensen.
Den beskriver dosfördelningen i fotonstrålar i ett homogent vattenfantom och erhålls genom

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

Fotonfluensen i ett isocenterplan vinkelrätt mot centralstrålen vid djupet d erhålls genom

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

där φ0(x,y) är fluensmatrisen i isocenterplanet på grund av att kollimatorns form har värdet 1 för
öppna och 0 för slutna fält. Fraktionella värden används om en matrisvoxel delvis täcks av vissa
blad (Figur 4). RFS(r,d) är den radiella faktor som ger fotonfluensen vid följande avstånd från
centralstrålen vid ett djup d i fantomet:

r x2 y2+=
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Fluensmatris

Figur 4 
Fluensmatrisen (ovan) visar en kontur av målvolymen från strålens vy. Fraktionella värden
används om matrisvoxlar delvis täcks av bladen.

Total dos

För beräkning av den totala dosen från en formad stråle vid en viss punkt i vävnaden används
följande formel

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

där:

MU Monitorenheter som används av linac.

NLOut
Nominell linac-uteffekt, givet kvoten mellan absolut dos, uppmätt i ett vat-
tenfantom för ett öppet fält (kalibreringsfältstorleken) vid ett kalibrering-
sdjup dcal, dividerat med antalet monitorenheter (MU) som används.

cjaw
Storleken på det likvärdiga kvadratiska primärkollimatorfältet, beräknad
enligt area-omkretsformeln [Sterling].

cmlc
Storleken på det likvärdiga kvadratiska MLC-fältet, beräknad som kvadra-
troten av MLC-fältarean, med hänsyn till de radiologiska fältkorrigeringar-
na.

lrad
Strålens radiologiska banlängd (djup) från vävnadens yta till observations-
punkten, korrigerat för inhomogeniteter i vävnadens densitet.

SSD Avstånd från källan till ytan i centralstrålen.

SID Avståndet från källan till isocenter.

d Observationspunktens djup i vävnad.

dcal Djupet vid den punkt där NLOut och spridningsfaktorerna uppmättes.

Pencil Beamdosalgorim
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St(cmlc,c
primärkollimator)

Total spridningsfaktor, som beskriver den relativa uteffektfaktorn för ett fält
med kvadratiska MLC och primärkollimatorer.

TPR (lrad,cd,coll) Vävnadsfantomkvot, definierat som dosen vid en punkt i fantomet divide-
rat med dosen vid samma punkt vid ett fast kalibreringsdjup, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Idealiserad dosfördelning vid djupet Irad med

x SID
SSD d+
--------------------⋅

och y-analog.

Definition av koordinater och parametrar

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Figur 5 
Konvolutionen mellan Pencil Beam-kärnor och fotonfluenskartor utgår ifrån att Pencil Beam-
kärnorna inte påverkas av förflyttning i x och y riktning, vilket betyder att man antar att mediet är
homogent. För doser som beräknas bredvid inhomogeniteter kanske detta antagande inte håller,
och beräkningen blir felaktig.
För inhomogena områden som strålen passerar igenom beräknas den korrekta banlängden och
algoritmen beräknar korrekta värden om avståndet till heterogeniteten är tillräckligt stort så att
jämvikt återupprättas.

Radiella faktorer (RFS)

Radiella faktorer är relativa dosfördelningar i den centrala strålaxelns radiella riktning

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

och radiell symmetrisk dos

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

där det radiella avståndet till centralstrålen är:

r x2 y2+=
De övriga parametrarna har beskrivits ovan.
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Kalibrering av monitorenhet

Övervakningsenheter (monitor units, MU) är den mätenhet som används för att kvantifiera den
dos som tillförs av en linjäraccelerator. Dessa enheter kalibreras till absorberad dos i vatten i Gray.
Detta görs i allmänhet med ett vattenfantom under referensförhållanden vid ett standarddjup, dcal,
ett avstånd mellan källa och yta, SSDcal och en standardfältstorlek (oftast 100 x 100 mm²), vilket
ger nominell uteffekt från linac:

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

Total spridningsfaktor (St)

Totala spridningsfaktorer (St) beskriver den relativa dosuteffekten från en linac vid
kalibreringspunkten i vatten för olika primärkollimator- och MLC-storlekar. St tar hänsyn till
spridning i huvud och fantom. Det är viktigt att de totala spridningsfaktorerna St mäts med den
kalibreringsinställning som definieras ovan (SSDcal, dcal).
Mätningen av totala spridningsfaktorer görs i strålens centralaxel vid djupet dcal i fantomet för olika
kombinationer av primärkollimatorer med kvadratiska fält och olika MLC-storlekar.
Rekommenderade storlekar beror på vilken typ av MLC som mätningarna görs för. För
spridningsfaktorerna måste doserna mätas vid samma djup dcal och samma SSDcal som där den
nominella uteffekten för linac mäts. Normalisering av spridningsfaktorn St görs med hänsyn till den
dos som uppmätts för en viss normaliseringsfältstorlek (i allmänhet används en primärkollimator-
och MLC-fältstorlek på 100 x 100 mm²).

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

där:

cmlc Storlek på den kvadratiska MLC-fältöppningen.

cjaw Storlek på den kvadratiska primärkollimatoröppningen.

ccal Kalibreringsfältets storlek.

dcal
Djupet i fantomet där kalibreringsmätningarna av spridningsfaktorer och nominell
uteffekt från linac görs.

SSDcal Källa-ytavstånd för kalibrering.

Vävnadsfantomkvot (TPR)

TPR ger en annan metod för att karaktärisera djupegenskaper för strålningsinteraktioner. Jämfört
med djupdosen som en procentandel (PDD) återspeglar TPR den mer praktiska situationen att
SSD förändras medan SAD (oftast lika med SDD) är konstant. Det har visats [Khan] att TPR är
praktiskt oberoende av SSD, eftersom man kan anta att den fraktionerade spridningens bidrag till
djupdosen vid en mätpunkt endast är en funktion av fältstorleken vid mätpunkten samt
mätpunktens djup i vävnaden.
För kalibrering av Pencil Beam-algoritmen mäts TPR genom att variera SSD med hjälp av ett
vattenfantom för olika (om tillämpligt kvadratiska) fältstorlekar och en fast SDD.
En TPR kan också beräknas från en djupdosfördelning i procent (PDD) som mäts med en
konstant SSD medan detektorn rör sig längs centralstrålens axel. Den nödvändiga omvandlingen
är baserad på följande ekvation [Khan].

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

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

Pencil Beamdosalgorim

38 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



med användning av kollimatorfältstorleken c vid SSD, kollimatorfältstorleken cd vid djupet d

cd c
SSDcal d+( )

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

och kollimatorfältstorleken cdcal vid kalibreringsdjupet dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

Med antagande att

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

omvandlingen reduceras till

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

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

SSDcal d+( )2

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

Det fel som uppstår på grund av detta antagande ökar med ökande djup och minskande
fältstorlek.
OBS: Vävnadsfantomkvoten är likvärdig med maximal vävnadskvot om kalibreringsdjupet är lika
med djupet för maximum (dcal = dmax). 

Korrigering av den radiologiska banans längd (RPL)

Som standard är korrigering av banans längd aktiverat för Pencil Beam-algoritmen. Algoritmen
spårar strålen längs en stråle från källan till observationspunkten för att beräkna den radiologiska
banans längd. Den korrigerar för inhomogenitet i vävnaden och är baserad på Hounsfield-enheter
för CT. Den är därför beroende av korrekt kalibrering av den CT-scanner som användes för
bildtagningen av patienten. 
OBS: Alla regioner utanför den yttre konturen antas vara luft och ingen djupberäkning utförs, även
om korrigering av vävnadsheterogenitet har stängts av.
 

Omvandlingen av CT-nummer (HU) till elektrondensitet antas vara linjär i området från -1 000
(elektrondensitet = 0,0) upp till 47 (elektrondensitet = 1,0). Över detta värde antas den åter vara
linjär, men med en annan lutning. Med hänvisning till Schneider 1996 används följande
standardförhållande:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Om det behövs kan detta standardvärde ändras efter behov om du använder iPlan RT Dose
planeringsprogram för strålbehandling. För RPL-beräkningar spåras banan på en rak stråle från
källan till en given punkt i patientscannet. Avståndet genom varje voxel i strålens bana skalas efter
denna voxels elektrondensitet. Summan av alla korrigerade avstånd genom voxlarna ger den
radiologiska banans längd till den punkt för vilken dosen beräknas.

Beräkning av adaptivt rutnät

För beräkning av dosfördelningen i tvådimensionella bilder (t.ex. snittvyer) eller tredimensionella
volymer (t.ex. DVH) används en algoritm med adaptivt rutnät. Denna algoritm kan snabba på
dosberäkningen oerhört genom att utnyttja det faktum att pixel- eller voxelupplösningen är finare
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än upplösningen på de lokala förändringarna av dosfördelningen. Rutnätets storlek anpassas
lokalt för att uppnå en fördefinierad noggrannhet på dosfördelningen.
Algoritmen för adaptivt rutnät beräknar först dosvärdena på ett grovmaskigt rutnät med
användning av Pencil Beam-dosalgoritmen. När dosvärdena som omger en punkt på ett adaptivt
rutnät kan beskrivas approximativt genom interpolering, interpoleras de mellanliggande
dosvärdena mellan punkterna i det adaptiva rutnätet. I annat fall minskas stegstorleken för
punkterna i det adaptiva rutnätet lokalt. Dosvärdena beräknas direkt på de nya punkterna i
rutnätet med hjälp av dosalgoritmen. Denna process upprepas rekursivt tills erforderlig
noggrannhet uppnås.
Resultatet blir att det adaptiva rutnätet normalt är grovt i områden med jämn dosfördelning och fint
i områden där dosfördelningarna är inhomogena (t.ex. i närheten av det halvskuggade området
kring en stråle eller i närheten av vävnad med inhomogeniteter.

Pencil Beamdosalgorim
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3.1.1 Pencil Beam för dynamiska konforma bågar

Dosberäkning

Dynamiska bågar visas i form av N antal kontrollpunkter, normalt varje 10° av gantryvinkel mellan
start- och stoppbågen. Varje kontrollpunkt har sin egen MLC och primärkollimatorform.
Dosberäkningen för en båge utförs genom att diskretisera bågen till N - 1 bågsegmentstrålar.
Varje bågsegmentstråle är placerad mitt emellan två kontrollpunkter med en fluens som beräknas
från den kontinuerliga bladrörelsen mellan de båda kontrollpunkterna före och efter
bågsegmentstrålen.
Då man utgår ifrån att dosraten från linac är konstant under bågen bidrar varje bågsegmentstråle
med samma fraktion monitorenheter. Till exempel har en båge med 300 MU som börjar från
gantryvinkel 0° och går till gantryvinkel 30° fyra kontrollpunkter, med definitioner av MLC och
primärkollimatorform vid 0°, 10°, 20° och 30°. Dosberäkningen är en summering av de tre
bågsegmenten vid 5°, 15° och 25° med 100 MU vardera.
Den dos som tillförs av en båge till en godtycklig punkt får man fram genom summan av N - 1
bågsegmentstrålar, där varje stråle beräknas med användning av algoritmen för konform stråle:

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 är antalet monitorenheter för hela bågen.
OBS: Den beskrivna diskretiseringen till bågsegmentstrålar har implementerats sedan iPlan RT
4.5.1. I iPlan RT Dose 4.1.x beräknas dosen för fasta strålar vid var N:e bågkontrollpunkt, med
monitorenheterna beskrivna på ett sådant sätt att den första och sista kontrollpunkten får hälften
så många MU som de inre kontrollpunkterna.
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3.2 Begränsningar i Pencil Beam-algoritmen

Positionering av de primära primärkollimatorerna

Att använda behandlingsfält där de primära primärkollimatorerna blockerar MLC-öppningen kan
leda till felaktig dosberäkning. Detta beror på att Pencil Beam-dosalgoritmen inte tar hänsyn till
tvärsnittet mellan MLC och primärkollimatorernas öppning på korrekt sätt. Detta kan leda till att en
felaktig djupdoskurva väljs i PDD/TPR-tabellerna i stråldata.

Överlappning av primära primärkollimatorer

① ②

Figur 6 

Nr Komponent

① Överlappning av primära primärkollimatorer på 4 mm

② Överlappning av primära primärkollimatorer på 44 mm

Kontrollera noggrannheten

För de flesta linacs har de primära primärkollimatorerna en bredare penumbra och större
positioneringstoleranser. Därför rekommenderas att de primära primärkollimatorerna placeras
med en viss marginal (t.ex. de standardmarginaler som tillhandahålls av Brainlab) bakom de
yttersta MLC-bladen.

Säkerhetsanvisningar

Behandlingar som använder primära primärkollimatorer för kollimering medan MLC-bladen
är tillbakadragna rekommenderas ej. För att utföra behandlingar med rektangulära fält ska
du använda MLC-bladen istället för de primära primärkollimatorerna eller använda MLC-
bladen utöver de primära primärkollimatorerna för att blända in strålfältet.

Begränsningar i Pencil Beam-algoritmen
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3.2.1 Extrapolation utanför området med uppmätta värden

Bakgrund

Pencil Beamdosalgoritmen använder tabulerade uppmätta värden för dosberäkningen. Även om
användningen av dessa algoritmer utanför området med uppmätta värden inte rekommenderas
använder algoritmen de extrapoleringar som beskrivs i följande tabell. Du måste vara medveten
om att extrapolerade värden inte motsvarar verkligheten med samma noggrannhet som
dosalgoritmen i allmänhet gör.

Om dosalgoritmen används med parametrar som ligger utanför de uppmätta och
tabulerade värdena kan noggrannheten på den beräknade dosen inte garanteras. Du måste
kontrollera att alla parametrar som krävs, framför allt fältstorlek, djup och avstånd från
axeln för patientbehandlingen finns med i uppmätta stråldata.

Uppmätta värden

Djupdos

Djup < minsta djup Konstant extrapolation av PDD/TPR (min. djup)

Djup > största djup
Exponentiella extrapoleringspunkter för att fastställa expo-
nentialfunktionen: största djup, mellanliggande djup (djupet
ungefär mitt emellan djupet för största dos och största djup)

Fältstorlek < minsta fältstorlek Konstant extrapolation av PDD/TPR (min. fältstorlek)

Fältstorlek > största fältstorlek Konstant extrapolation av PDD/TPR (max. fältstorlek)

Spridning

MLC-storlek < minsta MLC-stor-
lek Konstant extrapolation av spridning (min. MLC-storlek)

MLC-storlek > största MLC-stor-
lek Konstant extrapolation av spridning (max. MLC-storlek)

Kollimatorstorlek < minsta primär-
kollimatorstorlek

Konstant extrapolation av spridning (min. primärkollimator-
storlek)

Kollimatorstorlek > största pri-
märkollimatorstorlek

Konstant extrapolation av spridning (max. primärkollimator-
storlek)

RFS

Djup < minsta djup Konstant extrapolation av RFS (min. djup)

Djup > största djup Konstant extrapolation av RFS (max. djup)

Radie < minsta radie Konstant extrapolation av RFS (min. radie)

Radie > största radie Konstant extrapolation av RFS (max. radie)
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3.2.2 Andra begränsningar

Begränsningar för Pencil Beam

Pencil Beam-dosalgoritmen skiljer inte mellan MLC:s penumbra och primärkollimators penumbra.
Därför kan dosavfallet i y-riktningen bli något oriktigt för Elekta-MLC med ”guard leaf”-beteende
(MLCi, MLCi2 och Agility).

När man använder Pencil Beam-algoritmen för dosberäkningar i närheten av områden med
inhomogeniteter, exempelvis lung- eller benvävnad eller i närheten av vävnadens kant
(båda inom några centimeter) kan den beräknade dosen avvika från den verkligt tillförda
dosen med mer än 10 %.

Beroende på MLC-typ använder Pencil Beam-algoritmen kärnor med en viss upplösning
som definierar den övergripande upplösningen på dosberäkningen vinkelrätt mot strålens
axel. Vid små strukturer i kombination med en otillräcklig kärnrutnätstorlek kan Pencil
Beam-dosberäkningen bli för grov för att identifiera varje detalj i den tillförda
dosfördelningen.

Fältbredden på det maximalt öppna MLC-fältet begränsas av linacs design (t.ex. primär
primärkollimator, utjämningsfilter). Pencil Beamalgoritmens radiella faktorer kanske inte
kan modellera detta på ett tillräckligt noggrant sätt. Därför kan noggrannheten på den
beräknade dosen för större avstånd från centralaxeln vara begränsad.

Allmänna dosberäkningsbegränsningar för små behandlingsfält sammanfattas på Sida
314. Att ignorera dessa begränsningar kan leda till avvikelser mellan den kalkylerade
dosen och den dos som verkligen ges med över 10 %.

Begränsningar i Pencil Beam-algoritmen

44 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



4 PENCIL BEAM: ALLMÄN
STRÅLDATAMÄTNING

4.1 Inledning

Syftet med detta kapitel

I detta kapitel beskrivs de mättekniker som rekommenderas för att erhålla de stråldata som
behövs för dosberäkning med Brainlabs Pencil Beam-algoritm med metoden Excel-mall.
Utöver att ge allmänna anvisningar innehåller detta kapitel också specifik information, exempelvis
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar som ska användas för mätningarna.

Driftsätta en linjäraccelerator

Innan du börjar driftsätta din linjäraccelerator måste du vara väl införstådd med nationella och
internationella rekommendationer för driftsättning av en linjäraccelerator, t.ex. AAPM TG-106
Report:
denna rapport innehåller riktlinjer och rekommendationer för lämpligt val av fantomer och
detektorer, hur man ställer in ett fantom för datainsamling av både scannings- och icke-
scanningsdata, procedurer för att samla in specifika foton- och elektronstrålparametrar samt
metoder för att reducera mätfel (< 1 %), stråldatabehandling och detektorstorlekskonvolution för
noggranna profiler. TG-106 innehåller också en kortfattad diskussion om den växande trenden i
Monte Carlo-simuleringstekniker vid driftsättning av foton- och elektronstrålar. De procedurer som
beskrivs i denna rapport bör hjälpa en kvalificerad sjukhusfysiker att antingen mäta en komplett
uppsättning stråldata eller verifiera en underuppsättning data före initial användning, eller för
regelbundna kvalitetssäkringsmätningar (Das et al. 2008).

Definitioner och förkortningar

Term Förklaring

MLC Flerbladskollimator

NLOut Nominell linac-uteffekt

PDD Procentandel djupdos

RFS Radiella faktorer

SFC Källfunktionskorrigering

SID Källa-isocenteravstånd (1 000 mm)

SSD Källa-ytavstånd

TPR

Vävnadsfantomkvot
OBS: Beroende på kalibreringsdjupet dcal kan djupdosdata fak-
tiskt vara TMR (maximal vävnadskvot, dcal = dmax). 
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Mätningens noggrannhet

De mätningar som specificeras i denna användarguide är tillräckliga för att uppnå specificerad
noggrannhet för Brainlabs dosalgoritmer. Om du vill förbättra noggrannheten på dosberäkningen
ska du utföra mätningarna med yttersta omsorg, upprepa dem, välja de bästa resultaten (t.ex. det
lägsta bruset) och medelvärdesberäkna dessa. En finare ökning av fältstorlek, djup eller radiell
riktning än vad som rekommenderas kommer inte signifikant att öka dosnoggrannheten, även om
det inte är förbjudet.

Noggrannheten på alla Brainlabs dosalgoritmer är direkt beroende av noggrannheten och
omfånget på stråldatamätningarna. Det måste säkerställas att stråldatamätningen täcker
det område av fältstorlekar och djup som kommer att användas vid efterföljande
behandlingsplanering. Detta gäller speciellt för mätningarna av spridningsfaktorer, radiella
profiler och djupdosen.

För noggranna resultat måste du ställa in linac och den motoriserade vattentanken med
yttersta omsorg. Den centrala strålaxeln måste vara exakt vertikal, dvs. vinkelrät mot
vattenytan. Detektorns rörelseriktning måste justeras exakt mot vattenytan och med
centralstrålens axel i varje fall.

Datakorrigering

En begränsad nivå av datakorrigering är tillåten för att eliminera småfel under insamlingen av
mätdata. Sådana korrigeringar måste emellertid göras med försiktighet. Det är alltid bättre att
undvika korrigeringar genom att mäta data som inte behöver modifieras.

Verifiering av strålens profil

Det är sjukhusfysikerns ansvar att utföra en ordentlig verifiering av varje nyskapad eller modifierad
strålprofil (maskinprofil). Detta måste inkludera sluttester för varje behandlingsmodalitet och
behandlingsvillkor som ska användas kliniskt. Du bör alltid konsultera relevanta nationella eller
internationella rekommendationer om kvalitetssäkring (t.ex. IAEA TRS-430).

Ansvar

När uppmätta data skickas till Brainlab har Brainlab ingen möjlighet att verifiera
korrektheten på:
• några data som tas emot från en användare
• några data som returneras till en användare.

Eventuell återmatning eller rekommendationer som ges av Brainlab baserat på mottagna
data är beroende av att dessa data är korrekta. Om mottagna data har bearbetats av
Brainlab och returnerats till användaren garanterar detta på intet sätt att returnerade data
är korrekta. Användaren har hela ansvaret för att verifiera att data som returnerats av
Brainlab är korrekta, och har också hela ansvaret för att verifiera att eventuell återmatning
eller rekommendationer som Brainlab ger är korrekta. Användaren måste validera
säkerheten och effektiviteten på de data som returneras av Brainlab innan någon
patientbehandling ges. Det faktum att Brainlab kan ha bearbetat vissa data påverkar inte
användarens övergripande ansvar för att den slutliga strålprofilen är korrekt.

Inledning
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4.1.1 Rekommenderad utrustning

Bakgrund

Följande utrustning behövs för att utföra de rekommenderade mätningarna. Vissa poster är
frivilliga och beror på typen av dosalgoritm, linac, kollimator och behandlingsmodalitet.

Utrustning

Komponent Förklaring

Motordriven vat-
tentank

Tanken ska sträcka sig minst 50 mm förbi alla fyra sidorna av den uppmätta
fältstorleken vid djupet för mätningen. Den ska också sträcka sig minst 50 mm
förbi mätningens största djup. För en standardfältstorlek på 400 x 400 mm²,
ett djup på upp till 350 mm krävs ett fantom med en basarea på över
500 x 500 mm² och ett vattendjup på minst 400 mm.

Kalibrerad kam-
mare

En kalibrerad cylinderformad joniseringskammare med en inre volym på minst
0,125 cm³ men inte mer än 0,6 cm³ krävs. Den effektiva mätpunkten ska fast-
ställas baserat på en giltig internationell dosimetristandard (t.ex. IAEA
TRS-398) och motsvarande rekommendation från detektorleverantören.

Joniseringskam-
mare

En cylinderformad joniseringskammare med en inre volym på 0,125 cm³ eller
mindre. Den effektiva mätpunkten ska fastställas baserat på en giltig interna-
tionell dosimetristandard (t.ex. IAEA TRS-398) och motsvarande rekommen-
dation från detektorleverantören.

Högupplöst de-
tektor

En mycket liten detektor för högupplösta profilmätningar och dosimetri av små
fält behövs. Brainlab rekommenderar att en oskärmad stereotaktisk diod an-
vänds.

Plastfantom
Detta ska bestå av ett antal plastplattor med en elektrondensitet som motsva-
rar elektrondensiteten för vatten. Plastfantomer får inte används för referens-
dosimetri.

Radiografisk film Detta inkluderar Kodak XV-2 eller Kodak EDR-2 och filmbehandlingsutrust-
ning.

Kalibrerad film-
scanner

En kalibrerad filmscanner för filmdosimetri och kvalitetssäkring (t.ex. VIDAR:s
DosimetryPRO) behövs.

Tänk på att detektorns känslighet kan vara beroende av dess orientering. Följ de
specifikationer och rekommendationer som ges av dosimetriutrustningens tillverkare.

Alternativ

Om filmutrustning inte är tillgänglig kan högupplösta profilmätningar göras med hjälp av den
högupplösta detektorn.

På grund av den höga gradienten hos strålar utan utjämningsfilter (icke platta)
rekommenderas inte användning av joniseringskammare med en inre volym som är större
än 0,125 cm3 (t.ex. Farmer-kammare med en volym på 0,6 cm3) för dosmätningar.
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4.1.2 Allmänna krav på mätningen

Bakgrund

Allmänna krav på mätningen för alla MLC- och linac-energier beskrivs nedan. Specifik information
för speciella MLC:er ges under Sida 67.

Minimikrav på mätningen

• Nominell uteffekt från linac (NLOut) för ett fält på 100 x 100 mm² eller största möjliga fältstorlek.
• Läckage för öppna och slutna primärkollimatorer.
• Djupdosprofiler (TPR/PDD) för olika fältstorlekar.
• Spridningsfaktorer (uteffektfaktorer) för olika kombinationer av primärkollimator- och MLC-

storlekar.
• Radiella profiler i diagonal riktning för öppna fält vid flera olika djup.
• Transversella profilmätningar för ett inställningsfält för justering av källfunktionskorrigering och

radiologisk fältkorrigering. Dessa måste bearbetas på Brainlabs huvudkontor.
OBS: Beroende på MLC-typen kan omvandling till radiella faktorer på Brainlabs huvudkontor
komma att krävas.
 

Övriga mätningar

För installationer med dynamisk IMRT-funktion krävs ytterligare mätningar av dynamiska
bladförflyttningar.

Datainmatning

Det är sjukhusfysikerns ansvar att ange följande data i Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile):
• Nominell uteffekt från linac i Gy/100 MU (se Sida 49).
• Källa-ytavstånd (SSD), normaliseringsdjup och normaliseringsfältstorlek.
• Läckagevärden i procent.
• Parametrar för korrigering av källfunktionen och korrigering av det radiologiska fältet

(tillhandahålls av Brainlab efter bearbetning av kundens data).
• Djupdosprofiltabell.
• Spridningsfaktortabell.
• Tabell över radiella faktorer (tillhandahålls av Brainlab efter bearbetning av kundens data).

Mer information om hur man använder Beam Profile Editor / Physics Administration finns i
motsvarande Användarhandbok för programvara från Brainlab.
Alla data ska också anges på motsvarande Excel-mall som kan beställas från Brainlab. Den ifyllda
mallen ska skickas till radio.physics@brainlab.com.

Inledning
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4.2 Absolut kalibrering av linac

Mätning av nominell linac-uteffekt

Dosalgoritmerna behöver inmatning i form av förhållandet mellan monitorenheter och absorberad
dos i vatten under referensförhållandena för en viss strålkvalitet Q (se Sida 317).
Detta förhållande definieras som nominell uteffekt från linac:

Nlout D ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄=

och anges i Gy/100 MU med:
• kalibreringsfältstorleken ccal
• kalibreringsdjupet dcal
• det källa-ytavstånd som användes för kalibrering SSDcal

Enligt nomenklaturen i IAEA TRS-398 (ver. 12) är definitionen på nominell uteffekt från linac:

Nlout Dw Q, MU⁄=

med de referensförhållanden som definieras i tabell 6.II i IAEA TRS-398 (ver. 12). Absorberad dos
till vatten Dw,Q beräknas från dosimeteravläsningen MQ enligt ekvation 6.1 i IAEA TRS-398 (ver.
12).

Inställning av vattenfantom och kammare

Figur 7 
• För att mäta nominell uteffekt från linac måste du använda relevant kalibrerad kammare (se s.

47).
• Vattenytan justeras till isocentrets djup (SSD = SID) med referenspunkten för aktiv

kammarvolym inställd vid isocenter (inställningsposition, djup = 0 mm).
• För mätningsändamål flyttas kammaren vertikalt nedåt till ett djup av 100 mm.
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Arbetsflöde

Brainlab rekommenderar att du följer en erkänd praxis (t.ex. IAEA TRS-398 eller AAPM TG-51).
Alternativt kan även nedan beskriven procedur användas.

Steg

1. Ställ in den motoriserade vattentanken med isocenter i höjd med vattenytan
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Justera centrum i den aktiva kammarvolymen så att det sammanfaller med isocenter (vat-
tenytans nivå) och markera detta som djup noll (se Figur 7).

3. Flytta kammaren till kalibreringsdjupet dcal = 100 mm.

4.

Ställ in den kvadratiska MLC-fältstorleken och primärkollimatoröppningen på
100 x 100 mm².
OBS: Se de instruktioner som är specifika för din MLC om den inte medger ett fält på 100
x 100 mm² (se Sida 67).
 

5.
• Tillför 100 MU och gör dosimeteravläsningen i Gy (använd alla omvandlingar och korri-

geringar som krävs, t.ex. typ av kammare, strålens kvalitet, temperatur, tryck mm.).
• Resultatet måste vara i Gy/100 MU.

6. Vi rekommenderar att mätningen upprepas tre gångar och att medelvärdet används för
att öka noggrannheten.

OBS: Andra värden för SSD och normaliseringsdjup än de som specificeras ovan får användas.
Emellertid:
 

• Alla mätningar av NLOut, läckage, PDD, radiella faktorer (PDD-metoden) och
spridningsfaktorer måste utföras med samma SSD.

• Alla mätningar av NLOut, läckage och spridningsfaktorer måste utföras vid samma djup.

Maskinspecifika referensförhållanden

Beroende på vilken hårdvara du har kan det hända att referensförhållandena inte går att nå. Om
din kombination av MLC/primärkollimator inte kan avgränsa ett referensfält fref på 100 x 100 mm2,
ska du använda den fältstorlek som ligger närmast detta referensförhållande som maskinspecifikt
referensfält, fmsr (t.ex. m3 på en linac från Varian: primärkollimatorerna är normalt begränsade till
ett fält på 98 x 98 mm2, vilket då definierar ditt fmsr).
Den absorberade dosen i vatten för detta maskinspecifika referensfält kan beräknas enligt
formalismen i Alfonso et al 2008, ekvation 1. Om det maskinspecifika referensfältet fmsr är mycket
nära referensfältet fref, kan den korrigeringsfaktor

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

som definieras i ekvation 2 antas vara enhetlig och ekvation 1 från Alfonso et al 2008 kan
approximeras med ekvation 6.1 i IAEA TRS-398 (ver. 12).

Absolut kalibrering av linac
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Ange mätresultaten

Mjukvara Inmatningar som krävs i Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
upp till version 5.x

Under Pencil Beam på sidan General Settings anger du:
• Den uppmätta nominella uteffekten från linac i fältet Nominal LINAC

Output
• Normaliseringsdjupet (i millimeter) i fältet Normalization Depth
• Avståndet källa-yta (i centimeter) i fältet Source Surface Distance

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
6.0 eller högre

Under Pencil Beam på sidan Pencil Beam Settings anger du:
• Den uppmätta nominella uteffekten från linac i fältet Nominal LINAC

Output
• Normaliseringsdjupet (i millimeter) i fältet Normalization Depth
• Avståndet källa-yta (också i millimeter) i fältet Source Surface Dis-

tance

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

Ange följande data på fliken Pencil Beam i dialogen Properties:
• Under Pencil Beam Setup anger du avståndet källa-yta (SSD, i milli-

meter) i fältet Source Surface Distance.
OBS: Viktigt: detta värde måste vara identiskt med SSD för spridnings-
data!
 

• Under Pencil Beam Setup anger du normaliseringsdjupet (i millime-
ter) i fältet Measurement Depth. Viktigt: detta värde måste vara iden-
tiskt med mätningsdjupet för spridningsdata!

• Under Nominal Linac Output anger du uppmätt nominell uteffekt från
linac och motsvarande fältstorlek (100 x 100 mm²).

Kontrollera noggrannheten

För att erhålla en noggrann dos till vattenmätningen måste du utföra ett antal korrigeringar
av dosimeteravläsningen, t.ex. strålens kvalitet (linac-energin), tryck, temperatur och
polaritet. Du måste konsultera den dokumentation som medföljer din dosimetriutrustning
samt de nationella standarder som gäller i ditt land.
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4.3 Bakgrundsläckage

Mätningar med öppen och sluten primärkollimator

Värdena för bakgrundsläckage definierar den genomsnittliga procentandelen läckagestrålning
genom bladen och genom kombinationen av blad och primärkollimatorer.

Inställning

• Inställningen för mätning av bakgrundsläckage är identisk med inställningen för mätning av
nominell uteffekt från linac.

• Samma kalibrerade kammare ska användas för att mäta nominell uteffekt från linac och
bakgrundsläckage. I detta fall kan den nominella uteffekten från linac användas som
referensvärde för att fastställa läckagevärdet.

• Annars måste mätningen av nominell uteffekt från linac upprepas med en ny
kalibreringskammare för att erhålla detta referensvärde.

Arbetsflöde

Steg

1. Lämna de primära primärkollimatorerna öppna vid 100 x 100 mm².

2.

• Stäng MLC-bladen asymmetriskt.
• Mellanrummet mellan bladen ska vara minst 50 mm från isocenter.
• Mellanrummet mellan de stängda bladparen ska vara vid maximal avstånd från isocent-

ret om linac inte stödjer användning av primärkollimatorer.

3. Tillför 100 MU och gör dosimeteravläsningen.

4. Stäng de primära primärkollimatorerna asymmetriskt.

5. Upprepa steg 3.

OBS: Om linac inte stödjer en inställning med asymmetriskt stängda primärkollimatorer kan
kammaren flyttas horisontellt i x och y riktning med minst 20 mm. I så fall måste referensvärdet
mätas vid den nya platsen med en kvadratisk fältprimärkollimator och MLC-öppning på
100 x 100 mm². Om linac inte stöder användning av primärkollimator ska primärkollimatorläckaget
ställas in på noll.
 

Ange mätresultaten

Mjukvara Inmatningar som krävs i Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
upp till version 5.x

Ange följande under Multileaf Background Leakage på sidan Pencil
Beam Related Properties:
• De uppmätta dosfraktionerna (relativt linacs nominella uteffekt) i fälten

Leakage for Open Jaws och Leakage for Closed Jaws

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
6.0 eller högre

Ange följande under Multileaf Background Leakage på sidan Pencil
Beam Settings:
• De uppmätta dosfraktionerna (relativt linacs nominella uteffekt) i fälten

Leakage for Open Jaws och Leakage for Closed Jaws

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

Ange följande data på fliken Pencil Beam i dialogen Properties under
Multileaf Background Leakage:
• De uppmätta dosfraktionerna (relativt linacs nominella uteffekt) i fälten

Leakage for Open Jaws och Leakage for Closed Jaws

Bakgrundsläckage
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4.4 Djupdosprofil

PDD- och TPR-mätning

Använd ett av nedanstående två alternativ för att fastställa djupdosprofilen:

Alternativ Förklaring

PDD (procentandel
djupdos)

Använd detta alternativ om vattenfantomet och SSD är fasta. PDD-vär-
dena mäts genom att justera kammaren vertikalt längs strålens axel.

TPR (vävnadsfantom-
kvot)

Använd detta alternativ om kammaren är fast vid isocenter. TPR-värde-
na mäts genom att variera vattennivån (vattenytan).

I Beam Profile Editor / Physics Administration måste du specificera under Values are ... om
dina data är baserade på TPR eller PDD. Mer information finns i motsvarande Användarhandbok
för programvara till Brainlabs planeringsprogram.

Inställning

① ②

Figur 8 

Nr Komponent

① PDD-mätning

② TPR-mätning

• Stora fält-PDD:er ska mätas med en joniseringskammare med medelstor eller stor volym
(0,1-0,6 cm3) för att undvika effekten energiresponsvariationer (se avsnitt III.D.5 och figur 1 i
AAPM TG-106 Report (Daset al 2008).

• För mindre fältstorlekar, mindre än eller lika med 30 mm, som inte ingår i
joniseringskammarens intervall av fältstorlekar ska relevant högupplöst detektor användas (se
s. 47). I så fall måste minst en mätning utföras med båda mätanordningarna för att jämföra det
mätresultat som erhålls med joniseringskammaren med de som erhålls med den högupplösta
detektorn.

OBS: Glöm inte att kalibrera om x/y/z-koordinaterna för vattenfantomet när du byter kammare.
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PDD-arbetsflöde

Steg

1.

Ställ in vattenfantomet på samma sätt som för mätning av nominell uteffekt från linac (se
s. 49):
• SSD = SID = 1 000 mm
• Isocenter är i nivå med vattenytan (djup = 0 mm)
• Den effektiva mätpunkten är vid isocenter

2.
• Flytta primärkollimatorerna och MLC-bladen så att de bildar olika kvadratiska fält för

varje mätning.
• Erforderliga MLC- och primärkollimatorfältstorlekar specificeras under Sida 67.

3.
• Använd vattenfantomsprogrammet för att mäta djupen från 0 till önskat djup.
• Använd en stegstorlek på 1 mm för 0-50 mm djup. För större djup kan en stegstorlek på

antingen 1 mm eller 5 mm användas.

TPR-arbetsflöde

Då Brainlab inte föreslår något specifikt arbetsflöde för att mäta TPR är du fri att använda ett
arbetsflöde som är lämpligt för dina kliniska behov.

Ange mätresultaten

I samtliga fall måste hela matrisen över djupdosvärden fyllas i Beam Profile Editor / Physics
Administration. Du måste också specificera under Values are ... om dina data är baserade på
TPR- eller PDD-metoden.

Kontrollera noggrannheten

För att undvika fel på grund av att vattenytan böjs (kapilläreffekter) ska du flytta kammaren
nedifrån och upp.
Var noga med att mäta upp till ett djup som är likvärdigt med eller större än det största djup som
krävs inuti patientens kropp:
• För kraniella behandlingar kan 250 mm vara tillräckligt.
• För extrakraniella fall måste ett område på upp till 400 mm eller mer täckas.

Beroende på det fria utrymmet i din linac är det kanske inte möjligt att mäta TPR upp till ett djup
av 300 eller 350 mm. Om sådana djup krävs måste du mäta PDD.
OBS: Samtliga djupprofiler måste använda samma värden för djupaxel. Använd lämplig
programvara för att utföra interpolering om det behövs. TPR/PDD-värdena kan normaliseras
godtyckligt, eftersom detta kontrolleras av dosalgoritmen.
 

OBS: Se till att de stängda bladgapen placeras bakom de primära primärkollimatorerna eller vid
en position på avstånd från det öppna kvadratiska MLC-fältet.
 

Djupdosprofil
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4.5 Spridningsfaktorer (uteffektfaktorer)

Mätning av spridningsfaktorn

Spridningsfaktorer ger information relativt linacs nominella uteffekt. De kan anges i Beam Profile
Editor / Physics Administration, normaliseras godtyckligt, eftersom detta kontrolleras av
dosalgoritmen.

Daisy-Chain-metoden

Brainlab rekommenderar att Daisy-chain-metoden används genom att använda en mellanliggande
fältstorlek (t.ex. 30 x 30 mm²) för övergången mellan den högupplösta detektorn för små fält och
joniseringskammaren.

Arbetsflöde

Steg

1. Ställ in den motoriserade vattentanken med isocenter i höjd med vattenytan
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Justera centrum i den aktiva kammarvolymen så att det sammanfaller med isocenter (vat-
tenytans nivå) och markera detta som djup noll (se Figur 7).

3. Flytta kammaren till kalibreringsdjupet dcal = 100 mm.

4. Mät spridningsfaktorerna för en matris av kombinationer av kvadratiska MLC-fält och
kvadratiska primärkollimatorfält (se Sida 127).

Erforderliga MLC- och primärkollimatorfältstorlekar specificeras under Sida 67.

Använda provmatrisen

• De grå fälten i provmatristabellerna som finns på s. 67 och framåt måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Det är därför inte nödvändigt att mäta dessa större MLC-fält. Istället räcker det att ange det
sista obligatoriska värde som mäts, t.ex. vid en primärkollimatorinställning på 60 x 60 mm² kan
du använda det värde som uppmättes för MLC-fältet 60 x 60 mm² (0,8710 i s. 127).

Ange mätresultaten

I samtliga fall måste hela matrisen över spridningsfaktorer anges i Beam Profile Editor / Physics
Administration. Inga nollvärden får kvarstå.

Kontrollera noggrannheten

• För att kontrollera noggrannheten, se Sida 27.
• Mät fälten exakt på det sätt som anges.
• Se till att de stängda bladgapen placeras bakom de primära primärkollimatorerna eller vid en

position på avstånd från det öppna kvadratiska MLC-fältet.
• För varje primärkollimatorfältstorlek ska storleksområdet för uppmätta MLC-fält vara större än

eller lika med primärkollimatorfältstorleken.
• För varje primärkollimatorfältstorlek kan spridningsfaktorerna för MLC-fältstorlekar som är

större än primärkollimatorfältstorleken ställas in på det värde som uppmättes för den minsta
MLC-storlek som är större än (eller lika med) primärkollimatorfältstorleken. Se de vita fälten i
provmatristabellerna från och med s. 67 för mer information.
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4.6 Diagonala radiella profiler

Radiell faktor och radiell profilmätning

Radiella faktorer är dosfunktioner som löper horisontellt genom strålens axel vid olika djup. Syftet
är att korrigera för variationer utanför axeln i den öppna strålen.
Om det inte är möjligt att lossa MLC från gantryhuvudet kan radiella faktorer inte mätas direkt. I så
fall måste de radiella profilerna mätas diagonalt mot primärkollimatorfältet för att få med dosavfall
på grund av den begränsade fältstorleken.

Figur 9 

Radiella profiler som mäts diagonalt (för att minska avgränsningseffekterna) innehåller
erforderlig information, men de måste konverteras till radiella faktorer på Brainlabs
huvudkontor. Radiella profilmätningar kan inte anges direkt i Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile).

Diagonala radiella profiler
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Inställning

Radiella faktorer/profiler kan mätas med en liknande metod som den som användes för TPR- och
PDD-mätningar.
Strålens vy i mätriktningen för radiella profiler:

Figur 10 
• Samma vattenfantominställning som användes för TPR/PDD-mätningarna kan användas här

(se Figur 8).
• Se till att detektorn rör sig diagonalt från hörn till hörn. För MLC:er med en maximal fältstorlek

som inte är kvadratisk kan vinkeln på detektorrörelsen i förhållanden till bladriktningen vara en
annan än 45°.

• Använd joniseringskammaren för att mäta de radiella profilerna. Kammaren ska monteras så
att maximal spatiell upplösning i mätriktningen medges.

OBS: Pencil Beamalgoritmen antar att de radiella faktorernas rotation är symmetrisk. Därför är det
möjligt att mäta halva profiler, men endast om vattenfantomet inte är tillräckligt stort för att medge
en fullständig diagonal profil. För att förbättra noggrannheten rekommenderas att
medelvärdesberäkning utförs på flera halva profiler som uppmätts i olika riktningar.
 

Arbetsflöde

Steg

1. Dra tillbaka MLC-bladen tills den maximala tillåtna fältstorleken har nåtts (kan kräva fysi-
kläge på konsolen).

2. Dra tillbaka primärkollimatorerna tills den maximala tillåtna fältstorleken har nåtts (vanli-
gen samma storlek som MLC:n).

3.
• Mät de radiella profilerna vid följande djup: 5, 14, 25, 50, 100, 200 och 350 [mm].
• Använd en radiell upplösning på minst 5 mm.

4. Mät hela profilområdet från fältets ena hörn till det andra.
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Ange mätresultaten

Om MLC har lossats från linac på det sätt som beskrivs ovan anger du de radiella faktorerna i
Beam Profile Editor / Physics Administration (läget Machine Profile).
I alla andra fall överför du dina mätresultat till den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab och
vidarebefordrar den ifyllda mallen till radio.physics@brainlab.com.
Så snart du har tagit emot de radiella faktorerna från Brainlab måste du också ange under Values
are ... i Beam Profile Editor / Physics Administration om dina data är baserade på TPR- eller
PDD-metoden.

Kontrollera noggrannheten

• Radien ska motsvara det faktiska avståndet mellan strålens axel och kammaren. Det är inte
nödvändigt att konvertera radien till isocenterplanet.

• Om radiella faktorer har uppmätts med en liknande metod som den som användes för PDD
måste samma SSD användas för de radiella faktorerna som den som användes vid PDD-
mätningen.

• För att få fram resultat med lågt brus ska du flytta kammaren långsamt för att undvika vågor,
särskilt vid lägre djupvärden.

• Vilken typ av data som mäts måste kommuniceras till Brainlabs huvudkontor tillsammans med
motsvarande datafiler.

• Radiella profiler kan normaliseras godtyckligt, eftersom detta kontrolleras av dosalgoritmen.
• För utjämnade strålar är de beräknade radiella faktorerna baserade på radiella profildata som

sträcker sig från strålens centrum till dess 50 %-iga isodosbredd. För outjämnade strålar (FFF-
läge) är de beräknade radiella faktorerna baserade på radiella profildata som sträcker sig från
strålens centrum till dess 25 %-iga isodosbredd. Detta stråldataområde måste mätas så exakt
som möjligt för djup upp t.o.m. 200 mm. Scanningsområdet för det största djupet krävs inte för
att utöka upp till dess 50 %-iga (25 %-iga) isodosbredd.

• Om mätningar vid djupet 350 mm inte är möjliga p.g.a. vattenfantomets begränsade storlek,
kan du istället använda ett mindre djup, t.ex. 300 mm.

• Om halva profiler mäts, se då till att strålens centrala axel INTE är för nära fantomväggen. Om
strålens centrala axel är för nära fantomväggen, blir dosen på den centrala axeln underskattad,
vilket leder till ökade hörn i de diagonala profilerna, särskilt i större djup.

OBS: Alla profiler måste använda samma värden för radier (antingen isocentriska eller verkliga).
Använd vattenfantomet för att utföra interpolering om det behövs.
 

Diagonala radiella profiler
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4.7 Transversella profiler

Transversell profilmätning

Fler mätningar krävs för att justera källfunktionskorrigeringen och den radiologiska
fältkorrigeringen. Källfunktionskorrigering är empiriskt sätt att simulera en förlängd strålkälla och
andra effekter som smetar ut strålens kant.

Vattenfantommätningar

Figur 11 

Mätalternativ

Det finns två olika mätalternativ:
• Sida 61 (rekommenderat alternativ)
• Sida 62
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Inställning

Strålens vy i mätriktningen för transversella profiler:

Figur 12 
De transversella profilerna mäts längs (x-riktning) SAMT vinkelrätt (y-riktning) mot bladets riktning.
Du måste kontrollera att profilerna tas direkt under bladet på ett sådant sätt att de inte påverkas
av mellanrum mellan eller i bladen. Se i diagrammen från s. 67 för att hitta den rätta formen på
den motsvarande MLC-typen. Figuren ovan är bara ett schema.

Transversella profiler
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4.7.1 Mätning med användning av ett vattenfantom och en högupplöst detektor

Bakgrund

Det rekommenderas att transversella profilmätningar utförs med användning av ett vattenfantom
och en högupplöst detektor. Den högupplösta detektor som specificeras under Sida 47 måste
användas i så fall.

Inställning

Ställ i ordning vattenfantomet på samma sätt som förut (SSD = SID = 1 000 mm).
• Mätningarna ska göras på följande djup: dmax, 100 mm, och 200 mm.
• Kalibrera om x/y/z-koordinaterna på vattenfantomet om detektorn har ändrats eller roterats.
• Använd MLC och primärkollimatorerna för att bilda den form som specificerats för din MLC (se

Sida 67).
• De transversella profilerna ska mätas längs (x-riktning) SAMT vinkelrätt (y-riktning) mot bladets

riktning.

Arbetsflöde

• För att få fram tillräckligt med information om halvskuggeområdet och det område som
blockeras av MLC ska profilerna täcka hela fältstorleken med en upplösning på 0,5 mm.

• Samtliga x/y-profiler måste använda samma x/y-axelvärden. Använd lämplig programvara för
att utföra interpolering om det behövs.

Steg

1. Placera detektorn så att ett mellanrum mellan bladen undviks. För en MLC-design med
2 centrala blad ska x-profilen t.ex. tas från mitten av ett av de två centrala bladen.

2. Orientera detektorn så att maximal upplösning för profilmätningen medges (kom ihåg
att rotera detektorn mellan den parallella och den vinkelräta riktningen).

3. Placera detektorn vid strålens centrum och se till att avståndet från mellanrummen i
bladen till scanningsaxeln är mer än 20 mm. Justera axeln om det behövs.

4. Upprepa steg 2 med nästa mätdjup.

Ange mätresultaten

Importera de uppmätta profilerna till den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab och
vidarebefordra den ifyllda mallen till radio.physics@brainlab.com. Ange källfunktionskorrigeringen
och den radiologiska bladskiftningen i Beam Profile Editor / Physics Administration så snart du
har fått bearbetningsresultaten från Brainlab.

Kontrollera noggrannheten

Kontrollera dina uppmätta profiler mot exemplet som visas i Figur 11, och se till att:
• Halvskuggans bredd är smal (cirka 4 ± 1 mm för mikro-MLC:er)
• MLC-läckaget på utsidan för ett djup som understiger 50 mm är nära 3 %
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4.7.2 Filmdosimetrimätning

Bakgrund

Om mätningar med ett vattenfantom och en högupplöst detektor inte är möjliga kan mätningar
med filmdosimetri utföras istället. För korrekt filmdosimetri ska mätningarna göras med film och ett
plastfantom som består av varierbara uppbyggnadslager och tillräckligt med
bakåtspridningsmaterial som är 100 mm tjockt.

Inställning

Mätningarna ska göras på följande djup: dmax, 100 mm, och 200 mm.
• Placera bakåtspridningsmaterialet på patientbritsen och justera det mot isocenter med hjälp av

positionslasrarna.
• Se till att bakåtspridningsmaterialets övre yta är justerad horisontellt vid isocenternivån.
• Placera en film på den nedre slabben i isocenterplanet och lägg till lämpliga uppbyggnadslager.
• Använd MLC och primärkollimatorerna för att bilda den form som specificerats för din MLC (se

Sida 67).

Arbetsflöde

• Profiler (x och y) måste extraheras för varje film.
• För att få fram tillräckligt med information om halvskuggeområdet och det område som

blockeras av MLC ska profilerna täcka hela fältstorleken med en upplösning på 0,5 mm.
• Samtliga x/y-profiler måste använda samma x/y-axelvärden. Använd lämplig programvara för

att utföra interpolering om det behövs.

Steg

1.

Exponera tre filmer med användning av uppbyggnadslagren vid dmax (beroende på li-
nacs energi, exempelvis 15 mm för 6 MV), 100 mm och 200 mm.
- För att stanna kvar inom den sensitometriska kurvans linjära område ska du bestråla

med lämplig nivå av MU:er.
- För Kodak X-Omat-film får dosen till exempel inte överstiga 0,8 Gy. För Kodak

EDR2-film får den inte överstiga 2,0 Gy.

2. Framkalla och scanna filmerna.

3.
- Extrahera x-profilen parallellt med bladets riktning.
- För att undvika ett mellanrum mellan bladen ska du ta profilen från mitten av ett av

de centrala bladen.

4.
- Extrahera y-profilen genom strålens centrum, vinkelrätt mot bladets riktning.
- Se till att avståndet från bladmellanrummen till scanningsaxeln är mer än 20 mm. Ju-

stera axeln om det behövs.

Ange mätresultaten

Importera de extraherade profilerna till den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab och
vidarebefordra den ifyllda mallen till radio.physics@brainlab.com. Ange källfunktionskorrigeringen
och den radiologiska bladskiftningen i Beam Profile Editor / Physics Administration så snart du
har fått bearbetningsresultaten från Brainlab.

Kontrollera noggrannheten

Kontrollera dina uppmätta profiler mot exemplet som visas i Figur 11, och se till att:
• Halvskuggans bredd är smal (cirka 4 ± 1 mm för mikro-MLC:er)
• MLC-läckaget på utsidan för ett djup som understiger 50 mm är nära 3 %

Transversella profiler
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Under filmdosimetrimätning är noggrannheten på den sensitometriska kurvan avgörande
för noggranna justeringar av källfunktionskorrigeringen.
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4.8 Mätningar av dynamiska bladskiften

Dynamiskt bladskifte

Det dynamiska bladskiftet beskriver ett effektivt bladskifte på grund av den design med runda
bladändar som finns på de flesta MLC:er.
Detta värde fastställs genom att använda Varians MLC-filer eller DICOM-filer som tillhandahålls av
Brainlab för att mäta isocenterdoserna vid glidande mellanrum av olika bredder.
Den uppmätta dosen D kan beskrivas approximativt av den linjära funktionen

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

där:
• mellanrummet är det nominella mellanrummets bredd (1, 5-100 mm)
• Dleak är det uppmätta MLC-läckaget
• δ är det effektiva dynamiska bladskiftet per blad

Efter att a och b har fastställts genom linjär regression kan δberäknas genom:

ba 2=δ

OBS: Se Excel-bladet ”Dynamic Shift” i den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab för mer
information.
 

Inställning

• Placera relevant kalibrerad kammare eller joniseringskammare (se s. 47) i vattenfantomet så
att kammarens axel är vinkelrät mot bladets riktning.

• Justera vattenytans nivå så att detektorn befinner sig lägre än den uppbyggda regionen (dmax
eller djupare) där [SSD = 1 000 mm - mätdjup]. För 6 MV är det rekommenderade djupet
20 mm.

• Ställ in primärkollimatorerna så att de bildar ett kvadratiskt fält på 100 x 100 mm².

Arbetsflöde

Steg

1. Bestråla successivt de dynamiska MLC-fält som specificeras för din MLC under Sida
67.

2.
• Stäng MLC:n och mät läckagedosen med samma inställning som ovan.
• Med en asymmetrisk mellanrumsinställning ska bladmellanrummet vara 50 mm från

isocenter.

3.
Ställ in MLC på ett kvadratiskt fält på 100 x 100 mm² och mät dosen i det öppna fältet
med samma inställningar som ovan.
OBS: Använd samma MU och samma dosrat som i steg 1.
 

Ange mätresultaten

Alla data ska också anges på motsvarande Excel-mall som kan beställas från Brainlab. Resultatet
beräknas och visas i Excel-mallen. Ange resultaten från Excel-mallen i Beam Profile Editor /
Physics Administration i fältet Leaf Shift Dynamic under Radiologic Field.

Mätningar av dynamiska bladskiften
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4.9 Verifiering av radiologiska fältkorrigeringar

Bakgrund

I detta avsnitt beskrivs hur man verifierar och uppdaterar de radiologiska fältkorrigeringarna
(statiska och dynamiska radiologiska bladskiften).
De granskade parametrarna används i den kundspecifika maskinprofilen, som används
tillsammans med Brainlabs behandlingsplaneringsprogram iPlan RT Dose eller BrainSCAN.

När man ska verifiera

Brainlab rekommenderar att du verifierar de radiologiska fältkorrigeringarna rutinmässigt, och
särskilt efter modifieringar av MLC, exempelvis:
• Mekaniska ändringar av den infraröda ljusbarriären, som kalibrerar bladpositionerna under

MLC-initialiseringen
• Byte av m3-strömkällan
• Ändringar av MLC-bladpositionskalibreringarna, till exempel om filen mlcxcal.txt modifieras

på MLC-kontrollstationen
Beroende på modifieringarna kan fler mätningar krävas för att säkerställa att behandlingssystemet
fungerar på avsett sätt.

Skillnaden mellan radiologiskt fält och geometriskt fält

I Figur 13 illustreras skillnaden mellan det radiologiska fältet och de nominella MLC-
bladpositionerna. Det radiologiska fältet skiljer sig från det nominella MLC-fältet i både x- och y-
riktning. Fältskillnaden i y-riktning (storleken på tongue-and-groove) beror i huvudsak på bladets
geometriska form, och är därför oberoende av MLC-modifieringarna. I x-riktning kan modifieringar
av MLC leda till något annorlunda radiologiska fältkorrigeringar.
Illustration av skillnaden mellan det radiologiska och det geometriska MLC-fältet:

Figur 13 

Om verifiering

De radiologiska fältkorrigeringarna definieras som korrigeringsavstånd i isocenterplanet. Det är
därför den beskrivna filmmätningen görs isocentriskt. För noggrann filmdosimetri rekommenderar

PENCIL BEAM: ALLMÄN STRÅLDATAMÄTNING

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 65



Brainlab att ett plastfantom används som består av ett uppbyggnadslager på 25 mm och tillräckligt
med bakåtspridningsmaterial som är minst 100 mm tjockt.

Förberedelser

Steg

1. Placera bakåtspridningsmaterialet på patientbritsen och justera dess överkant mot posi-
tionen för isocenter med hjälp av positionslasrarna.

2. Se till att bakåtspridningsmaterialets övre yta är justerad horisontellt vid isocenternivån.

3. Placera en film på den nedre slabben i isocenterplanet och lägg till lämpliga uppbygg-
nadslager.

4.
Använd MLC för att bilda ett kvadratiskt (eller nästan kvadratiskt) fält:
60 x 60 mm2 MLC-fält.

5.
Kontrollera att primärkollimatorfältets kant sträcker sig förbi MLC-fältet med minst 10 mm
på varje sida:
80 x 80 mm2 primärkollimatorfält.

Arbetsflöde

För att få fram tillräckligt med information om halvskuggeområdet och det område som blockeras
av MLC ska profilen täcka hela fältstorleken med en upplösning på minst 0,5 mm.

Steg

1.

Exponera filmen med användning av uppbyggnadslagret på 25 mm.
• För att stanna kvar inom den sensitometriska kurvans linjära område ska du bestråla

med lämplig nivå av MU:er.
• För Kodak X-Omat-film får dosen till exempel inte överstiga 0,8 Gy. För Kodak EDR2-

film får den inte överstiga 2,0 Gy. Om filmen inte är tillräckligt linjär i det dosområde
som beaktas ska kalibreringsfilmer användas för att omvandla gråmönstren till dosvär-
den.

2. Framkalla och scanna filmen.

3.
Extrahera x-profilen (i riktning parallellt med bladets rörelse).
För att undvika ett mellanrum mellan bladen ska du ta profilen från mitten av ett av de
centrala bladen.

4.

Mät den 50 % isodosbredden för profilen och fastställ det statiska bladskiftet (Δs) mellan
den nominella fältstorleken i x-riktning (snominal) och den uppmätta 50 % isodosbredden
(s50 %):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Jämföra resultaten

Jämför det nya värdet för radiologiskt bladskifte med det värde för statiskt bladskifte som för
närvarande används i Beam Profile Editor / Physics Administration (se kapitel 13 i iPlan RT
Dose 4.x, klinisk användarhandbok). Om skillnaden mellan de båda värdena inte är försumbar
anger du det nya värdet i lämpligt fält i Beam Profile Editor / Physics Administration.
Om den statiska bladskiftesparametern är föråldrad kan den dynamiska bladskiftesparametern
vara felaktig. I så fall rekommenderar Brainlab att du upprepar mätningen av det dynamiska
bladskiftet enligt beskrivningen på Sida 64.
Om det föreligger en avsevärd differens mellan det gamla och det nya värdet för dynamiskt
bladskifte anger du det nya värdet i lämpligt fält i Beam Profile Editor / Physics Administration.
Spara sedan och godkänn den uppdaterade maskinprofilen.

Verifiering av radiologiska fältkorrigeringar
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5 PENCIL BEAM:
CHECKLISTOR ÖVER
STRÅLDATA

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

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-620)

OBS: Stöd för utjämningsfilterfria (icke platta) strålar på utvalda linjäracceleratorer finns från iPlan
RT 4.5 och senare. Kontakta Brainlab support för mer information.
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren:
• Primärkollimator: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

OBS: Ange en kvadratisk fältstorlek på 98 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.
 

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Öppet fält:
• Primärkollimator: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Sida 52 ☐
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Mätning Se även Klart

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).
OBS: Ange en effektiv kvadratisk fältstorlek på 98 mm för den största djupdosprofilen.
 

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

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

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]
En provmatris finns på s. 69. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).
OBS: Ange en kvadratisk fältstorlek på 100 mm för det största MLC-fältet (raden) och 98 mm
för det största primärkollimatorfältet (kolumnen).
 

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-fält: 100 x 100 mm2

• Primärkollimatorfält: 98 x 98 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.
Om rådataläge i Physics Administration används, koppla inte bort MLC (se s. 271).

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 98 x 98 mm²
• MLC-fält (se s. 70)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”M3_1.d01”, ”M3_5.d01”, … , ”M3_100.d01”.
• För varje fält: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.
Använd en lämplig kombination av m MU och m MU/min om dosraten 300 MU/min inte är
tillgänglig.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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5.1.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fältstor-
lekar [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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.1.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Brainlab m3: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figur 14 

Öppna blad:
Blad nr: 2-4, 7-20, 24-25

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -40 mm och +40 mm -50 mm

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

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 9-712)

OBS: Kombinationen av Brainlab m3 monterad på Siemens Oncor 160-blads MLC eller Siemens
Artiste stöds från iPlan RT 4,1 och uppåt. Stöd för utjämningsfilterfria (icke platta) strålar finns från
iPlan RT 4.5 och senare.
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren:
• Primärkollimator: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

OBS: Ange en kvadratisk fältstorlek på 96 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.
 

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Öppet fält:
• Primärkollimator: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).
OBS: Ange en effektiv kvadratisk fältstorlek på 96 mm för den största djupdosprofilen.
 

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

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

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]
En provmatris finns på s. 73. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).
OBS: Ange en kvadratisk fältstorlek på 96 mm för det största MLC-fältet (raden) och 96 mm
för det största primärkollimatorfältet (kolumnen).
 

Sida 55 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-fält: 98 x 98,7 mm2

• Primärkollimatorfält: 98 x 94 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.
Om rådataläge i Physics Administration används, koppla inte bort MLC (se s. 271).

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 98 x 94 mm²
• MLC-fält (se s. 74)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Brainlab m3 (Siemens Oncor 160-blads MLC, Artiste)
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5.2.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fältstorle-
kar [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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.2.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Brainlab m3: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figur 15 

Öppna blad:
Blad nr: 2-4, 7-20, 24-25

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -40 mm och +40 mm -49 mm

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

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-621)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren:
• MLC-fält: 104 x 96 mm² (tvärplanet x i planet), som har en likvärdig kvadratisk fältstorlek

på 100 mm
Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för slutna MLC-fält med användning av den kalibrerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Öppet MLC-fält (tvärplanet x i planet): 104 x 96 mm²

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC-fält (tvärplanet x i planet)

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd alltid likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s.
104 x 96 mm² → 100 mm och 210 x 160 mm² → 182 mm).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• MLC-fält (tvärplanet x i planet)

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]
En provmatris finns på s. 76. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Använd alltid likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 104 x 96 mm² → 100 mm och 210 x
160 mm² → 182 mm).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-bladen tillbakadragna

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• MLC-fält (se s. 77)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.3.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar för
Beam Profile Editor / Physics Ad-
ministration [mm]

MLC-fältstorlekar
[mm²]

Likvärdig MLC-fältstorlek
[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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• För att föra in data i Beam Profile Editor / Physics Administration, använd den inställda

primärkollimatorfältstorleken 182 mm.
• För iPlan RT Dose 3.x är det viktigt att minst två primärkollimatorkolumner finns. Du måste

därför ange MLC-data två gånger: en gång med en primärkollimatorfältstorlek på 181 mm och
ytterligare en gång med en primärkollimatorfältstorlek på 182 mm.

Stråldata för Elekta Beam Modulator
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5.3.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Beam Modulator: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 16 

Öppna blad: Blad nr: 14, 18-22,
25-28

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -75 mm och +25 mm -105 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.4 Stråldata för Elekta MLCi och MLCi2

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-622)

Använd inte ”guard leaves” (t.ex. inga extra öppna bladpar under primärkollimatorn angränsande
till och i samma fysiska position som det sista bladet i fältet).

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fältstorlekar [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),
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

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

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]
En provmatris finns på s. 80. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC- och primärkollimatorfält: 400 x 400 [mm²]

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 160 x 200 mm² (primärkollimatorer representeras som X-backupdiaf-

ragman och Y-diafragman)
• MLC-fält (se s. 81)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Stråldata för Elekta MLCi och MLCi2

78 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



Mätning Se även Klart

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.4.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fält-
storlekar
[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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55). Det är därför det är viktigt att kopiera dina uppmätta
spridningsvärden till korrekt kolumn och rad (se exemplet ovan).

Stråldata för Elekta MLCi och MLCi2
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5.4.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta MLCi: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 17 

Vänster bladbank (X1) Höger bladbank (X2)

IEC 1217-bladposition

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

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

X-primärkollimatorer (X-backupdiafragman): X1: -80 mm, X2:
+80 mm
Y-primärkollimatorer (Y-diafragman): Y1: -100 mm, Y2: +100 mm

OBS: Formen är designad på ett sätt som medger mätning av den rena MLC-penumbran. Därför
måste primärkollimatorerna (diafragman) vara placerade bakom MLC-konturen på det sätt som
anges i figuren.
 

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.5 Stråldata för Elekta Agility

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-879)

OBS: Stöd för denna MLC finns från iPlan RT 4.5.3 och senare.
 

Använd inte ”guard leaves” (t.ex. inga extra öppna bladpar under primärkollimatorn angränsande
till och i samma fysiska position som det sista bladet i fältet) för mätningen.

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• Y-primärkollimatoröppning: 100 mm
• MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100 mm², inga ”guard leaves”

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

OBS: Använd små ocentrerade bladöppningar för att tvinga fram bladöppningar med stängd
MLC om primärkollimatorer inte kan placeras oberoende av MLC-fältet.
 

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fältstorlekar (inga ”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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Y-primärkollimatoröppningar

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Använd små ocentrerade bladöppningar för att tvinga fram bladöppningar större än MLC-fäl-
tet om primärkollimatorer inte kan placeras oberoende av MLC-fältet.
• MLC-fält, inga ”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]
En provmatris finns på s. 84. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Stråldata för Elekta Agility
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Y-primärkollimatoröppning: 400 [mm]
• MLC-blad återdragna, fältstorlek 400 x 400 mm²

OBS: Mät från hörn till hörn även om de yttersta bladen i fälthörnen inte dras tillbaka helt.
 

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Y-primärkollimatoröppningar: Primärkollimator Y1 vid -75 mm, primärkollimator Y2 vid 55

mm (5 mm marginal mot öppet MLC-fält)
• MLC-fält (se s. 85)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
För strålning av de dynamiska bladmellanrummen, använd de motsvarande DICOM-filerna.
För varje fält: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.
Använd en lämplig kombination av m MU och m MU/min om standarddosraten 300 MU/min
inte är tillgänglig.
Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.5.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Storleksinställning för Y-primärkollimatorns fältstorlek [mm]

MLC-fältstor-
lekar [mm²] 10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elekta Agility MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• Inga ”guard leaves”.
• Använd små ocentrerade bladöppningar för att tvinga fram bladöppningar större än MLC-fältet

om primärkollimatorer inte kan placeras oberoende av MLC-fältet.
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Elekta Agility
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5.5.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Agility MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Öppna blad:
Blad nr: 27-34, 37-44, 49-50

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -25 mm och +75 mm -125 mm (med minimalt mel-
lanrum)

• Inga ”guard leaves”
• Öppna blad nr 25 och 52 från -125 mm till -120 mm och autojustera primärkollimatorerna om y-

primärkollimatorerna inte manuellt kan ställas in på Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.6 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,42 mm

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-887)

OBS: Stöd för denna MLC finns från iPlan RT 4.5.4 och senare och kräver integration med Elekta/
Mosaiq.
 

OBS: För Apex är primärkollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av
stråldata ska rimärkollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i
gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 135,5 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• MLC-fältstorlek: 96,8 x 96,8 mm²
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²

Ange en kvadratisk fältstorlek på 96,8 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fältstorlekar [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
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 135,5 x 116 mm² →
125 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 88. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar
(d.v.s. 135,5 x 116 mm² → 125 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,42 mm
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-blad återdragna, fältstorlek 135,5 x 116 mm²
När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-fält (se s. 89)
När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.6.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorfältstorlek [mm²]

MLC-fältstorlekar [mm²] 129,2

4,8 0,692

9,7 0,826

19,4 0,895

29 0,926

38,7 0,949

58,1 0,977

77,4 0,992

96,8 1,007

111,3 1,018

125 1,018

Elekta Apex MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,42 mm
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5.6.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Apex MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Öppna blad:
Blad nr: 3-16, 21-36, 45-48

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -50 mm och +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.7 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,43 mm

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-887)

OBS: Stöd för denna MLC finns från iPlan RT 4.5.4 och senare och kräver integration med Elekta/
Mosaiq.
 

OBS: För Apex är rimärkollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av
stråldata ska rimärkollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i
gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 136,1 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• MLC-fältstorlek: 97,2 x 97,2 mm²
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²

Ange en kvadratisk fältstorlek på 97,2 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fältstorlekar [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
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 136,1 x 116 mm² →
125,2 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 92. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar
(d.v.s. 136,1 x 116 mm² → 125,2 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,43 mm
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-blad återdragna, fältstorlek 136,1 x 116 mm²
När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-fält (se s. 93)
När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.7.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorfältstorlek [mm²]

MLC-fältstorlekar [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,7 0,826

19,4 0,895

29,2 0,926

38,9 0,949

58,3 0,977

77,8 0,992

97,2 1,007

111,8 1,018

125,2 1,018

Elekta Apex MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,43 mm
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5.7.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Apex MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Öppna blad:
Blad nr: 3-16, 21-36, 45-48

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -50 mm och +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.8 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,44 mm

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-887)

OBS: Stöd för denna MLC finns från iPlan RT 4.5.4 och senare och kräver integration med Elekta/
Mosaiq.
 

OBS: För Apex är rimärkollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av
stråldata ska rimärkollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i
gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 136,6 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• MLC-fältstorlek: 97,6 x 97,6 mm²
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²

Ange en kvadratisk fältstorlek på 97,6 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fältstorlekar [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
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 136,6 x 116 mm² →
125,5 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 96. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar
(d.v.s. 136,6 x 116 mm² → 125,5 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,44 mm
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-blad återdragna, fältstorlek 136,6 x 116 mm²
När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-fält (se s. 97)
När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.8.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorfältstorlek [mm²]

MLC-fältstorlekar [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,5 0,895

29,3 0,926

39 0,949

58,6 0,977

78,1 0,992

97,6 1,007

112,2 1,018

125,5 1,018

Elekta Apex MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,44 mm
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5.8.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Apex MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Öppna blad:
Blad nr: 3-16, 21-36, 45-48

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -50 mm och +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.9 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,45 mm

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-887)

OBS: Stöd för denna MLC finns från iPlan RT 4.5.4 och senare och kräver integration med Elekta/
Mosaiq.
 

OBS: För Apex är rimärkollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av
stråldata ska rimärkollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i
gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 137,2 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• MLC-fältstorlek: 98 x 98 mm²
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²

Ange en kvadratisk fältstorlek på 98 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fältstorlekar [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
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 137,2 x 116 mm² →
125,7 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 100. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar
(d.v.s. 137,2 x 116 mm² → 125,7 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,45 mm
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-blad återdragna, fältstorlek 137,2 x 116 mm²
När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-fält (se s. 101)
När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.9.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorfältstorlek [mm²]

MLC-fältstorlekar [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,6 0,895

29,4 0,926

39,2 0,949

58,8 0,977

78,4 0,992

98 1,007

112,7 1,018

125,7 1,018

Elekta Apex MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,45 mm
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5.9.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Apex MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Öppna blad:
Blad nr: 3-16, 21-36, 45-48

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -50 mm och +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 101



5.10 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,46 mm

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-887)

OBS: Stöd för denna MLC finns från iPlan RT 4.5.4 och senare och kräver integration med Elekta/
Mosaiq.
 

OBS: För Apex är rimärkollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av
stråldata ska rimärkollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i
gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 137,8 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• MLC-fältstorlek: 98,4 x 98,4 mm²
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²

Ange en kvadratisk fältstorlek på 98,4 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fältstorlekar [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
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 137,8 x 116 mm² →
126 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 104. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar
(d.v.s. 137,8 x 116 mm² → 126 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,46 mm
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-blad återdragna, fältstorlek 137,8 x 116 mm²
När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-fält (se s. 105)
När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.10.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorfältstorlek [mm²]

MLC-fältstorlekar [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,7 0,895

29,5 0,926

39,4 0,949

59 0,977

78,7 0,992

98,4 1,007

113,2 1,018

126 1,018

Elekta Apex MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,46 mm
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5.10.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Apex MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Öppna blad:
Blad nr: 3-16, 21-36, 45-48

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -50 mm och +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.11 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,47 mm

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-887)

OBS: Stöd för denna MLC finns från iPlan RT 4.5.4 och senare och kräver integration med Elekta/
Mosaiq.
 

OBS: För Apex är rimärkollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av
stråldata ska rimärkollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i
gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 138,3 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• MLC-fältstorlek: 98,4 x 98,4 mm²
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²

Ange en kvadratisk fältstorlek på 98,8 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fältstorlekar [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
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 138,3 x 116 mm² →
126,2 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 108. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar
(d.v.s. 138,3 x 116 mm² → 126,2 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,47 mm
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-blad återdragna, fältstorlek 138,3 x 116 mm²
När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-fält (se s. 109)
När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.11.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorfältstorlek [mm²]

MLC-fältstorlekar [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,9 0,826

19,8 0,895

29,6 0,926

39,5 0,949

59,3 0,977

79 0,992

98,8 1,007

113,6 1,018

126,2 1,018

Elekta Apex MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,47 mm
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5.11.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Apex MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Öppna blad:
Blad nr: 3-16, 21-36, 45-48

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -50 mm och +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.12 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,48 mm

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-887)

OBS: Stöd för denna MLC finns från iPlan RT 4.5.4 och senare och kräver integration med Elekta/
Mosaiq.
 

OBS: För Apex är rimärkollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av
stråldata ska rimärkollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i
gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 138,9 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• MLC-fältstorlek: 99,2 x 99,2 mm²
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²

Ange en kvadratisk fältstorlek på 99,2 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fältstorlekar [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
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 138,9 x 116 mm² →
126,4 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm²
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 112. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd likvärdiga kvadratiska fältstorlekar
(d.v.s. 138,9 x 116 mm² → 126,4 mm²).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,48 mm
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-blad återdragna, fältstorlek 138,9 x 116 mm²
När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfältstorlek: 140 x 120 mm2

• MLC-fält (se s. 113)
När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.12.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorfältstorlek [mm²]

MLC-fältstorlekar [mm²] 129,2

5 0,692

9,9 0,826

19,8 0,895

29,8 0,926

39,7 0,949

59,5 0,977

79,4 0,992

99,2 1,007

114,1 1,018

126,4 1,018

Elekta Apex MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,48 mm
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5.12.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Elekta Apex MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Öppna blad:
Blad nr: 3-16, 21-36, 45-48

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -50 mm och +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.13 Stråldata för MHI MLC 60

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-623)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för slutna MLC-fält med användning av den kalibrerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC-fält

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 115. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-bladen tillbakadragna

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• MLC-fält (se s. 116)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för MHI MLC 60
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5.13.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar för Beam Profile Edi-
tor / Physics Administration [mm]

MLC-fältstorlekar [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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• För att föra in data i Beam Profile Editor / Physics Administration, använd den inställda

primärkollimatorfältstorleken 150 mm.
• För iPlan RT Dose 3.x är det viktigt att minst två primärkollimatorkolumner finns. Du måste

därför ange MLC-data två gånger: en gång med en primärkollimatorfältstorlek på 150 mm och
ytterligare en gång med en primärkollimatorfältstorlek på 152 mm.

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.13.2 Transversell profilform

Transversell profilform

MHI MLC 60: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 18 

Öppna blad:
Blad nr: 6-8, 12-19, 22-25

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -50 mm och +50 mm -78 mm och -77,5 mm

Stråldata för MHI MLC 60
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5.14 Stråldata för Novalis

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-624)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren:
• Primärkollimator: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

OBS: Ange en kvadratisk fältstorlek på 98 mm vid Pencil Beam NLout Square Field Size.
 

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Öppet fält:
• Primärkollimator: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).
OBS: Ange en effektiv kvadratisk fältstorlek på 98 mm för den största djupdosprofilen.
 

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

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

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]
En provmatris finns på s. 119. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).
OBS: Ange en kvadratisk fältstorlek på 100 mm för det största MLC-fältet (raden) och 98 mm
för det största primärkollimatorfältet (kolumnen).
 

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-fält: 100 x 100 mm²
• Primärkollimatorfält: 98 x 98 mm²

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 98 x 98 [mm²]
• MLC-fält (se s. 120)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”M3_1.d01”, ”M3_5.d01”, … , ”M3_100.d01”.
• För varje fält: tillför 320 MU med en dosrat på 320 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Novalis
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5.14.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fältstorle-
kar [mm²] 8 x 8 14 x14 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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.14.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Novalis: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm

Figur 19 

Öppna blad:
Blad nr: 2-4, 7-20, 24-25

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -40 mm och +40 mm -50 mm

Referenser

För fler exempel på de dosimetriska egenskaperna hos Novalis, se Yin et al, 2002 (se de
allmänna referenserna på s. 325).

Stråldata för Novalis
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5.15 Stråldata för Varian HD120 (SRS-utjämningsfilter)

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-625)

OBS: SRS-läge syftar på SRS-lägesutjämningsfiltret hos linac Novalis Tx och Varian Trilogy. Detta
SRS-läge använder 6 MV-fotonstrålar och en hög dosrat på 1 000 MU/min i kombination med en
begränsad maximal fältstorlek på 15 x 15 cm². Om linac är i SRS-läge använder den ett annat
utjämningsfilter. Därför är stråldata för standard- och SRS-läge något olika.
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

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

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]
En provmatris finns på s. 123. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-blad parkerade, fältstorlek 150 x 150 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 124)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”NTx_1.d01”, ”NTx_5.d01”, … , ”NTx_100.d01” eller motsvarande DICOM-filer ”DynLeaf-
Shift - Varian HD120 - ...dcm”.

• I varje fall: tillför 1 000 MU med en dosrat på 1 000 MU/min.
Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Varian HD120 (SRS-utjämningsfilter)
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5.15.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fältstor-
lekar [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): möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.15.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian HD120 (SRS): MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 20 

Öppna blad:
Blad nr: 13-14, 23-38, 43-52

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -75 mm

Referenser

För fler exempel på de dosimetriska egenskaperna hos Varian HD120, se Chang et al, 2008 (se
de allmänna referenserna på s. 325).

Stråldata för Varian HD120 (SRS-utjämningsfilter)
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5.16 Stråldata för Varian HD120
(standardbestrålningsläge och
utjämningsfilterfritt läge)

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-626)

OBS: Stöd för utjämningsfilterfria strålar finns från iPlan RT 4.5 och senare.
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

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

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]
En provmatris finns på s. 127. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfält: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladen parkerade, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 128)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”NTx_1.d01”, ”NTx_5.d01”, … , ”NTx_100.d01” eller motsvarande DICOM-filer ”DynLeaf-
Shift - Varian HD120 - ...dcm”.

• För varje fält: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.
Använd en lämplig kombination av m MU och m MU/min om dosraten 300 MU/min inte är
tillgänglig.
Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Varian HD120 (standardbestrålningsläge och utjämningsfilterfritt läge)
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5.16.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-
fältstor-
lekar
[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 (standardbestrålningsläge): möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).
• För de spridningsfaktorer som uppmäts för en rektangulär fältstorlek på 300 x 220 mm², måste

en likvärdig kvadratisk fältstorlek på 254 mm användas i Beam Profile Editor / Physics
Administration.

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.16.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian HD120 (standardbestrålningsläge): MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 21 

Öppna blad:
Blad nr: 13-14, 23-38, 43-52

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -75 mm

Referenser

För fler exempel på de dosimetriska egenskaperna hos Varian HD120, se Chang et al, 2008 (se
de allmänna referenserna på s. 325).

Stråldata för Varian HD120 (standardbestrålningsläge och utjämningsfilterfritt läge)
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5.17 Stråldata för Siemens 3-D (58 och 82 blad)

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-628)

OBS: Stöd för utjämningsfilterfria (icke platta) strålar finns från iPlan RT 4.5 och senare.
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren:
• Y-primärkollimatoröppning: 100 mm
• MLC-fält: 100 x 110 mm²

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Öppet fält:
• Y-primärkollimatoröppning: 100 mm
• MLC-fält (tvärplanet x i planet): 100 x 110 mm²

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (Y-primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Y-primärkollimatoröppningar

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

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]
En provmatris finns på s. 131. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorerna tillbakadragna, Y-öppning 400 mm
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Y-primärkollimatoröppningar

Primärkollimator Y1 vid -57 mm, primärkollimator Y2 vid 77 mm (2 mm marginal mot öppet
MLC-fält)
• MLC-fält (se s. 132)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Siemens 3-D (58 och 82 blad)
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5.17.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Storleksinställning för Y-primärkollimatorns fältstorlek [mm]

MLC-fältstorle-
kar [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 och 82 blad): möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.17.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Siemens 3-D (58 och 82 blad): MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 22 

Öppna blad för 3-D MLC 58: Blad
nr: 10, 13-17, 19-22
Öppna blad för 3-D MLC 82: Blad
nr: 16, 19-23, 25-28

Stängda blad:

IEC 1217-bladposition -25 mm och +95 mm -25 mm

Stråldata för Siemens 3-D (58 och 82 blad)
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5.18 Stråldata för Siemens 160

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-627)

OBS: Stöd för utjämningsfilterfria (icke platta) strålar finns från iPlan RT 4.5 och senare.
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren.
• Y-primärkollimatoröppning: 100 mm
• MLC-fält: 100 x 100 mm²

Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna Y-primärkollimatorer med användning av den kalib-
rerade kammaren:
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (Y-primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Y-primärkollimatoröppningar

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

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]
En provmatris finns på s. 135. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Y-primärkollimatoröppning: 400 [mm]
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 133



Mätning Se även Klart

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Y-primärkollimatoröppningar

Primärkollimator Y1 vid -72 mm, primärkollimator Y2 vid 52 mm (2 mm marginal mot öppet
MLC-fält)
• MLC-fält (se s. 136)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Siemens 160
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5.18.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Storleksinställning för Y-primärkollimatorns fältstorlek [mm]

MLC-fältstor-
lekar [mm²] 12 22 32 42 60 80 100 140 200 300 400

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

20 x 20 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690 0,8690

30 x 30 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090 0,9090

40 x 40 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384 0,9384

60 x 60 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823 0,9823

80 x 80 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105 1,0105

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

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

200 x 200 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133 1,1133

300 x 300 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

400 x 400 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

Siemens 160 MLC: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.18.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Siemens 160 MLC: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 23 

Öppna blad:
Blad nr: 27-34, 37-44, 49-50

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -75 mm och +25 mm -175 mm

Stråldata för Siemens 160
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5.19 Stråldata för Siemens ModuLeaf

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-629)

OBS: Stöd för utjämningsfilterfria strålar finns från iPlan RT 4.5 och senare.
 

Specifikationerna för primärkollimator- och MLC-fältstorlek i nedanstående tabell är
baserade på en isocentrisk bladbredd på 2,5 mm. Detta är en approximation för ModuLeaf
monterad på en Siemens Linac med en SCD på 678,6 mm eller en Elekta Linac med en SCD
på 673,6 mm. För installationer med en SCD utanför detta område måste fältstorlekarna
anpassas på motsvarande sätt.

Mätning Se även Klart

Erhåll källprimärkollimatoravståndet (SCD) från MLC-systemet och ange värdet i Excel-mal-
len. ☐

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [mm²] (tvärplanet x i planet)

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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd alltid likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 120 x 100 mm² →
109 mm).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält (tvärplanet x i planet)

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100 [mm²]
• MLC-fält (tvärplanet x i planet)

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]
En provmatris finns på s. 139. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd alltid likvärdiga kvadratiska fältstorle-
kar (d.v.s. 120 x 100 mm² → 109 mm).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-fält: 120 x 100 mm2

• Primärkollimatorfält: 120 x 100 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.
Om rådataläge i Physics Administration används, koppla inte bort MLC (se s. 271).

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält (tvärplanet x i planet): 100 x 100 mm²
• MLC-fält (se s. 140)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Siemens ModuLeaf
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5.19.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fält-
storlekar
[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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.19.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Siemens ModuLeaf: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 24 

Öppna blad:
Blad nr: 7-12, 15-26, 33-34

Stängda blad: (5 mm blad-
mellanrum)

IEC 1217-bladposition -40 mm och +40 mm -60 mm och -55 mm

Viktiga anmärkningar

• Alla fältstorlekar som specificeras i detta dokument avser standardmonteringsavståndet för
ModuLeaf MLC för alla linac från Siemens, vilket är SCD = 678,6 mm (mätt mellan källan och
den nedre änden på primärkollimatorn). Kontrollera om din installerade MLC använder detta
SCD. Kontakta Brainlab för rådgivning om det SCD som används avviker mer än 1 % från
678,6 mm, eftersom de inställda fältstorlekarna måste anpassas efter detta.

• Se till att primärkollimatoröppningen aldrig överstiger 120 x 100 mm² när MLC är monterad.

Stråldata för Siemens ModuLeaf
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5.20 Stråldata för Varian 52

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-630)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).
OBS: Ange en effektiv kvadratisk fältstorlek på 272 mm för den största djupdosprofilen.
 

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 143. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).
OBS: Ange en effektiv kvadratisk fältstorlek på 272 mm för den största fältstorleken.
 

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfält: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 144)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 141



Mätning Se även Klart

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”V52_1.d01”, ”V52_5.d01”, … , ”V52_100.d01”.
• För varje fält: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supporttekniker. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Varian 52
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5.20.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fältstor-
lekar [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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).
• För de spridningsfaktorer som uppmäts för en rektangulär fältstorlek på 290 x 256 mm², måste

en likvärdig kvadratisk fältstorlek på 272 mm användas i Beam Profile Editor / Physics
Administration.

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.20.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian 52: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 25 

Öppna blad:
Blad nr: 9, 12-15, 17-20

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -85 mm

Stråldata för Varian 52
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5.21 Stråldata för Varian 80

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-631)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).
OBS: Ange en effektiv kvadratisk fältstorlek på 295 mm för den största djupdosprofilen.
 

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 147. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).
OBS: Ange en effektiv kvadratisk fältstorlek på 295 mm för den största djupdosprofilen.
 

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfält: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 148)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”V80_1.d01”, ”V80_5.d01”, … , ”V80_100.d01”.
• För varje fält: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Varian 80
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5.21.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fältstor-
lekar [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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).
• För de spridningsfaktorer som uppmäts för en rektangulär fältstorlek på 290 x 300 mm², måste

en likvärdig kvadratisk fältstorlek på 295 mm användas i Beam Profile Editor / Physics
Administration.

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.21.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian 80: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 26 

Öppna blad:
Blad nr: 16, 19-22, 24-27

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -80 mm

Stråldata för Varian 80
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5.22 Stråldata för Varian 120 (SRS-utjämningsfilter)

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-632)

OBS: SRS-läge syftar på SRS-lägesutjämningsfiltret hos linac Novalis Tx och Varian Trilogy. Detta
SRS-läge använder 6 MV-fotonstrålar och en hög dosrat på 1 000 MU/min i kombination med en
begränsad maximal fältstorlek på 15 x 15 cm². Om linac är i SRS-läge använder den ett annat
utjämningsfilter. Därför är stråldata för standard- och SRS-läge något olika.
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

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

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]
En provmatris finns på s. 151. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-bladen parkerade, fältstorlek 150 x 150 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 152)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”V120_1.d01”, ”V120_5.d01”, … , ”V120_100.d01”, eller motsvarande DICOM-filer ”Dyn-
LeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• I varje fall: tillför 1 000 MU med en dosrat på 1 000 MU/min.
Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Varian 120 (SRS-utjämningsfilter)
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5.22.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fältstorle-
kar [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): möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.22.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian 120 (SRS): MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 27 

Öppna blad:
Blad nr: 21-22, 27-34, 37-44

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -75 mm

Stråldata för Varian 120 (SRS-utjämningsfilter)
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5.23 Stråldata för Varian 120
(standardbestrålningsläge och
utjämningsfilterfritt läge)

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-633)

OBS: Stöd för utjämningsfilterfria strålar finns från iPlan RT 4.5 och senare.
 

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49 ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52 ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält [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)
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53 ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 155. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55 ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

• Primärkollimatorerna tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Mätning Se även Klart

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 156)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59 ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”V120_1.d01”, ”V120_5.d01”, … , ”V120_100.d01”, eller motsvarande DICOM-filer ”Dyn-
LeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• För varje fält: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.
Använd en lämplig kombination av m MU och m MU/min om dosraten 300 MU/min inte är
tillgänglig.
Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64 ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Varian 120 (standardbestrålningsläge och utjämningsfilterfritt läge)
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5.23.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fältstor-
lekar [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 (standardbestrålningsläge): möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

PENCIL BEAM: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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5.23.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian 120 (standardbestrålningsläge): MLC-fältinställning för profilmätningar (X och Y riktning):

Figur 28 

Öppna blad:
Blad nr: 21-22, 27-34, 37-44

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -85 mm

Stråldata för Varian 120 (standardbestrålningsläge och utjämningsfilterfritt läge)
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6 MONTE CARLO:
ALGORITM

6.1 Introduktion till Monte Carlo-algoritmen

Allmän översikt

Den beskrivning som följer ska ge en översikt över de fysiska egenskaperna bakom Monte Carlo-
algoritmen (MC) i iPlan RT Dose. Avsikten är att ge användaren möjlighet att arbeta med
programmet, förstå hur MC-algoritmen beter sig och meningen med användaralternativen i MC.
För mer detaljerad information om MC-teknikerna i allmänhet och XVMC i synnerhet hänvisas till
de publikationer som anges under Sida 327.
Nya tekniker för cancerbehandling, exempelvis IGRT och IMRT, ger möjlighet till en mer precis
dosdeposition i målvolymen och förbättrad kontroll över de normala vävnadskomplikationerna. En
noggrann dosberäkning är av yttersta vikt för att säkerställa kvaliteten på de förbättrade
teknikerna. Konventionella dosberäkningsmetoder, som exempelvis Pencil Beam-algoritmen, har
hög kvalitet i områden med homogen vävnad, t.ex. i hjärnan. För behandlingar i huvud/nacke-
eller thoraxområdet, dvs områden som består av ben, mjukvävnad och lufthåligheter, krävs en
förbättrad noggrannhet. Det är till exempel känt att Pencil Beam-algoritmen överskattar dosen i
målvolymen för behandling av små lungtumörer. Detta beror på att Pencil Beam-algoritmen
beräknar dosen genom att skala Pencil Beamns dosfördelningskärnor i vatten för att ta hänsyn till
vävnadsheterogeniteten, men denna metod har begränsad noggrannhet i dessa områden. MC-
dosberäkningsalgoritmerna ger å andra sidan mer noggranna resultat, särskilt i heterogena
områden.

Användning av Monte Carlo vid strålbehandling

Vid strålbehandling används MC-tekniker för att lösa transportproblemet för joniserande strålning i
människokroppen. Här bryts strålningen ned i enstaka kvantumpartiklar (fotoner, elektroner,
positroner). Dessa partiklars rörelser genom strålningsutrustningen och den mänskliga vävnaden
simuleras genom att ta hänsyn till materialegenskaperna hos de olika komponenterna i linacs
huvud och vävnadernas egenskaper i varje volymelement (voxel). Fotonerna, elektronerna och
positronerna interagerar med elektronerna i atomskalen och det elektromagnetiska fältet i
atomkärnorna. Detta kan orsaka joniseringshändelser. Motsvarande interaktionsegenskaper är
baserade på kvantfysikens lagar. För linac-huvudet kan dessa egenskaper beräknas med
användning av den kända atomsammansättningen i de olika komponenterna. För patienten kan
de beräknas baserat på CT-bilderna och Hounsfield-enheterna i varje voxel.
Interaktionsegenskaperna anges som en totalsumma samt för olika tvärsnitt. De sammanlagda
tvärsnitten karaktäriserar interaktionssannolikheten för en partikel med en viss energi i ett medel
med en bestämd atomsammansättning. Differentiella tvärsnitt karaktäriserar
sannolikhetsfördelningsfunktionerna för bildandet av sekundära partiklar med bestämda
sekundära partikelparametrar, t.ex. energi och spridningsvinkel. De slumpmässiga talen i en MC-
simulering krävs för att sampla de specifika parametrarna från dessa
sannolikhetsfördelningsfunktioner.
För en mer grundlig introduktion till alla frågor som är förknippade med klinisk tillämpning av
Monte Carlo-baserad extern strålbehandlingsplanering hänvisar vi till genomgången av Reynaert
et al (2007), eller AAPM Task Group Report No 105 (2007).
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6.1.1 Brainlabs Monte Carlo-algoritm

Bakgrund

Monte Carlo-algoritmen i iPlan RT Dose är baserad på den röntgenvoxel-Monte Carlo-algoritm
som utvecklades av Iwan Kawrakow och Matthias Fippel (Kawrakow et al. 1996, Fippel et al.
1997, Fippel 1999, Fippel et al. 1999, Kawrakow and Fippel 2000, Fippel et al. 2003, Fippel
2004).

Brainlabs Monte Carlo-algoritm

De tre komponenterna i Brainlabs MC-algoritm:

Figur 29 
Brainlabs MC-algoritm består av tre huvudkomponenter (se Figur 29). Den första komponenten
används som partikelkälla. Den modellerar den övre delen av linacs huvud (mål, primär kollimator,
utjämningsfilter) och genererar fotoner samt kontaminerande fotoner från motsvarande fördelning.
Partiklarna överförs sedan till den andra komponenten, modellen av kollimeringssystemet.
Beroende på fältkonfiguration absorberas, sprids eller passerar partiklarna igenom
kollimatorsystemet utan interaktion. De överlevande partiklarna överförs till
patientdosberäkningsmotorn. I denna tredje komponent simuleras strålningstransporten genom
patientgeometrin, och dosfördelningen beräknas. I följande avsnitt beskrivs de tre komponenterna
av Brainlabs MC-algoritm mer i detalj.

Introduktion till Monte Carlo-algoritmen
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6.2 Den virtuella energifluensmodellen

Bakgrund

Målets geometri, utjämningsfiltret och den primära kollimatorn ändras inte när fältets form ändras.
Därför kan man anta att fasrummet med fotoner och laddade partiklar ovanför
primärkollimatorerna och flerbladskollimatorerna (MLC) är oberoende av fältkonfigurationen. För
att modellera detta fasrum används en virtuell energifluensmodell (VEFM). Med vissa utökningar
är modellen baserad på arbeten av Fippel et al. (2003).

Geometriska parametrar

VEFM består av två eller tre fotonkällor med tvådimensionella gaussiska former och en
kontamineringskälla med laddade partiklar (elektroner). Fotonkällan modellerar
bromsstrålningsfotoner som skapas i målet (target) och Compton-fotoner som sprids av
materialen i den primära kollimatorn och utjämningsfiltret. För fotonkällorna krävs olika
parametrar. Till exempel så antingen uppskattas eller hämtas avstånden från källorna till det
nominella strålfokus från den tekniska information som tillhandahålls av linac-leverantören. De
gaussiska bredderna (standardavvikelserna) samt fotonkällornas relativa vikter passas in med
användning av uppmätta dosfördelningar i luft. Vidare anpassas även extra
hornkorrigeringsparametrar från dessa mätningar. De modellerar strålprofilens avvikelser från en
idealisk platt profil.

Energiparametrar

VEFM behöver också information om fotonenergispektrum samt fluensen på kontaminationen
med laddade partiklar på patientens yta.
Denna information härleds från en uppmätt djupdoskurva Dmeas(z) i vatten för
referensfältstorleken (fältstorlek som används för kalibreringen av dos-monitorenhet).
The curve Dmeas(z) används för att minimera differensen i kvadrat från en beräknad djupdoskurva
Dcalc(z). Baserat på modellens antaganden får man fram Dcalc(z) genom:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

Uppsättningen monoenergetiska djupdoskurvor Dmono(E,z) i vatten kan beräknas med
användning av hela MC-systemet och de geometriska strålmodellparametrar som härleds efter att
de uppmätta profilerna i luft har passats in.

Energiparameterområde

Setet måste beräknas för en tabell med energier som sträcker sig från den minsta energin i
spektrat Emin upp till en energi som är något större än den högsta energin Emax. Detta ger oss
möjlighet att även använda Emax som inpassningsparameter. I kontrast till det ursprungliga
dokumentet (Fippel et al 2003) modellerar vi energispektrum p(E) genom:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Denna funktion är jämförbar med det spektra som beräknas med EGSnrc (Kawrakow 2000) och
BEAM (Rogers et al. 1995), särskilt i det låga energiområden.
De fria parametrarna l,b och normaliseringsfaktorn N måste också passas in. För Emin och Emax
använder vi oftast fasta värden, men det är också möjligt att justera dem, för ibland kan den
högsta energin i spektrat vara en annan än den inställda nominella fotonenergin i MV. Parametern
wɣ är den totala vikten av samtliga fotonkällor. Den beräknas genom wɣ = 1 - we där we är vikten
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på elektronkontamineringskällan. Parametern we passas också in med hjälp av den uppmätta
djupdosen i vatten och formeln på Dcalc(z).
Detta kräver beräkning av djupdos-MC för en ren elektronkontamineringskälla i vatten De(z).
Då huvuddelen av elektronerna härrör från utjämningsfiltret antas elektronkällans position vara
filtrets nedersta plan. Elektronernas energispektrum uppskattas med hjälp av en exponentiell
fördelning som beskrivits av Fippel et al. (2003).

Monte Carlo och Pencil Beam

Under driftsättningsproceduren skrivs samtliga parametrar (både fasta och inpassade) i en
dosprofilfil. Denna fil länkas sedan till maskinprofilen för motsvarande linac. Den länkas också till
dosprofilen för Pencil Beam-algoritmen. Det betyder att MC-dosberäkningsalgoritmen inte kan
användas utan Pencil Beam-algoritmen. Detta är en begränsning, men den har implementerats i
iPlan RT Dose behandlingsplaneringsprogram på grund av tre huvudsakliga fördelar:
• Den ger användaren möjlighet att dubbelkontrollera resultaten med användning av två nästa

helt oberoende dosberäkningar.
• Den ger en snabb övergång från klinisk erfarenhet (protokoll) baserade på Pencil Beam-

dosberäkningar till en mer noggrann erfarenhet baserad på Monte Carlo-dosberäkningarna.
• Den snabbare Pencil Beam-algoritmen kan användas för den mellanliggande

planeringsprocessen. Senare kan användaren växla till Monte Carlo för att finjustera
behandlingsplanen.

Driftsättning av MC-dosberäkningsalgoritmen kräver därför att även Pencil Beam-algoritmen
driftssätts.
Innan MC-dosprofilen används kliniskt måste den valideras mot uppmätta dosfördelningar och
uteffekt- (spridnings-)faktorer i ett homogent vattenfantom. Vi hänvisar till instruktionerna för
basdatamätning med Monte Carlo för mer information om dessa data.

Den virtuella energifluensmodellen

160 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



6.3 Modellering av kollimeringssystemet

Primärkollimatorer

Komponenterna i kollimeringssystemet (primärkollimatorerna och MLC) modelleras på olika sätt.
Den rektangel som bildas av de båda primärkollimatorparens positioner används för att definiera
samplingsyta för de initiala partiklarna. Det betyder att endast fotoner och elektroner genereras
när de passerar genom primärkollimatoröppningen. MC-algoritmen utgår med andra ord alltså
från att primärkollimatorerna är helt blockerade. Felet i detta antagande uppskattas vara under 0,5
% på grund av primärkollimatorernas tjocklek och attenueringen från materialet i
primärkollimatorerna. Vidare blockeras strålen även av MLC, vilket leder till ytterligare minskning
av fotonfluensen utanför strålgränserna. Fördelen med denna metod är att den sparar
beräkningstid. Simuleringen av fotonhistorik som absorberas i primärkollimatormaterialet skulle
bara vara slöseri med beräkningskraft, och skulle inte ha någon signifikant effekt på beräkningens
noggrannhet.

MLC-bladens design

Olika MLC-bladdesigner:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Figur 30 

Nr Komponent

① Idealisk MLC (ingen läckstrålning)

② Vinklade blad (Siemens)

③ Stegvis design (Elekta)

④ Tongue-and-groove design (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Endast 4 bladpar per MLC visas.

MLC-simulering i iPlan RT Dose

MLC kan simuleras med två olika precisionsnivåer som väljs av användaren av iPlan RT Dose.
Bland Monte Carlo-alternativen är det möjligt att välja mellan följande MLC-modeller:
• ”Accuracy optimized” (standardinställning)
• ”Speed Optimized”

Beroende på detta val och vilken typ av MLC som används, används en av de MLC-modeller som
visas i Figur 30 för Monte Carlo-simuleringen.
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Modellen med en idealisk MLC (den övre vänstra MLC:n i Figur 30) används om ”Speed
Optimized” har valts. Denna modell bortser från både luftmellanrummen mellan intill varandra
liggande blad som från motsvarande tongue and groove-design. Å andra sidan tas MLC-bladens
tjocklek och bredd, materialet i bladen och de rundade bladspetsarna (om sådana finns) med i
beräkningen på korrekt sätt om man väljer ”Speed Optimized”. Särskilt för Brainlab m3 kan
beräkningstiden minskas med faktor 2 till 3 om detta val görs. MLC-modellens ”Speed Optimized”
påverkan på dosens noggrannhet beror på strålinställningen.
Den förväntas vara liten för konforma strålar, men kan vara större för IMRT-strålar. Därför
rekommenderas att alternativet ”Speed Optimized” endast används för den mellanliggande
planeringsprocessen. Den slutliga dosberäkningen ska göras med en ”Accuracy optimized”
modell. Modellen ”Accuracy optimized” tar alltid hänsyn till korrekt tung- och skårdesign beroende
på MLC-typen (se Figur 30).

MLC-simuleringsalgoritm

Algoritmen bakom dessa modeller är baserad på arbeten som publicerats av Fippel (2004). Det är
en fullständig geometrisk MC-simulering av fotontransporten. Den tar hänsyn till Compton-
interaktioner, parbildningshändelser och fotoelektrisk absorption. Primära och sekundära
elektroner simuleras med en kontinuerligt nedsaktande approximation. Med denna metod
definieras geometrierna genom att plan och cylinderytor placeras virtuellt i 3D-rummet. Planen
(och ytorna) definierar gränserna mellan områden med olika material. För MLC består dessa
områden i allmänhet av en volframlegering och luft. För dessa material används tvärsnittstabeller
som beräknats i förväg med användning av datorkoden XCOM (Berger och Hubbell 1987) samt
den elektronstoppkraft och de områdestabeller som beräknats i förväg med ESTAR-programmet
(Berger 1993). Partikelspårningsalgoritmen är baserad på bit-masker och bitmönster för att
identifiera regionindex. Som en förlängning av det ursprungliga dokumentet har fler MLC-modeller
implementerats.

Fastställa bladens positioner

I iPlan RT Dose definieras den nominella bladpositionen i planet för isocenter. Den verkliga
bladposition som krävs av MC-algoritmen beräknas från den nominella positionen med antagande
om en ljusfältskalibrering. För en MLC med rundade bladspetsar innebär det att bladen vidrör den
raka linjen mellan det nominella fokuset och den nominella bladpositionen. På så sätt blir den raka
linjen en tangent för bladspetsens kurvatur.
i iPlan RT Dose 4.5 och högre versioner fastställs bladpositionerna för stängda bladpar på ett
annat sätt. Vid stängda bladpar går den raka linjen mellan det nominella fokuset och den
nominella bladpositionen rakt igenom bladspetsens ändpunkt. Detta beteende har implementerats
för att undvika luftmellanrum mellan motsatta bladpar om bladparet är stängt långt ifrån axeln.

Modellering av kollimeringssystemet
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6.4 Patientdosberäkningsmotorn i MC

Bakgrund

MC-algoritmen för att simulera transporten av fotoner och elektroner genom mänsklig vävnad är
baserad på publikationer av Kawrakow et al. (1996), Fippel (1999), Kawrakow och Fippel (2000).
Den är en kondenserad historikalgoritm med kontinuerligt gränskorsande för att simulera
transporten av sekundära och samtidiga elektroner. Den tar hänsyn till och simulerar
deltaelektroner (fria sekundära elektroner som bildas under elektron-elektroninteraktion) samt
bromsstrålningsfotoner. För fotontransportsimuleringarna i MC tas Compton-interaktion,
parbildningshändelser och fotoelektrisk absorption med i beräkningen. Flera olika
variansreduceringstekniker som exempelvis elektronhistorikrepetition, transport av multipla fotoner
eller rysk roulett, snabbar på dosberäkningen avsevärt jämfört med MC-koderna för allmänna
ändamål, t.ex. EGSnrc (Kawrakow 2000). MC-partikelhistoriken kan köras i parallella trådar, och
därför kan koden fullt ut dra nytta av användningen av multiprocessormaskiner, exempelvis iPlan
Workstation Premium med 8 CPU-kärnor. Gantryrotationer (statiska och dynamiska) simuleras
kontinuerligt. Denna funktion är en stor fördel jämfört med andra algoritmer som exempelvis
Pencil Beam, eftersom dessa kräver diskreta gantrypositioner för att modellera rotationen.

Beräkning av massans densitet

För MC-simuleringar krävs kännedom om fotontvärsnitten samt elektronkollisions- och
strålstoppseffekterna. I allmänhet kan dessa parametrar beräknas om atomsammansättningen för
vävnadstypen i varje voxel är känd. HU-värden kan erhållas från CT-bilderna. Dock sker ingen
mappning mellan HU och vissa vävnadstyper, eftersom förhållandet mellan HU och
elementsammansättning inte är unik. med andra ord finns det olika typer av vävnader med
samma HU. Om HU endast mäts med hjälp av CT kan därför fel uppstå vid bestämning av
elementsammansättningen för en viss voxel.
iPlan Monte Carlo använder istället en annan metod. Det är baserad på den CT-kalibreringskurva
som används i uppgiften ytsegmentering i iPlan. Tabellen för konvertering av HU till
elektrondensitet (ED) omvandlar CT-specifika HU-värden till vävnadsspecifika ED-värden. ED-
värdena är relativa till vatten. MC-algoritmerna omvandlar internt dessa ED-värden till alla andra
parametrar som krävs för MC-beräkningar. Det är till exempel massdensiteter, fotontvärsnitt samt
elektronstopps- och spridningskrafter. Denna konvertering utförs direkt, dvs. utan det extra
mellansteget att beräkna elementsammansättningen. I de publikationer om VMC/XVMC till vilka
det hänvisas i Sida 327 finns det mer information om denna metod.
Om massans densitet ρ är känd i en viss voxel kan det totala tvärsnittet för exempelvis Compton-
interaktioner μc(ρ,E) för en foton med energin E beräknas genom:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funktionen μcw(E) är det tabulerade Compton-tvärsnittet i vatten, ρw är massadensiteten för
vatten och funktionen fc(ρ) är en inpassningsfunktion baserad på analys av ICRU-tvärsnittsdata
för kroppsvävnader (ICRU 1992). Inbegripandet av dessa i en funktion som endast är beroende
av ρ och en andra funktion som endast är beroende av E är en approximation. Data från ICRU
Report 46 (1992) tyder emellertid på att denna approximation är möjlig för mänsklig vävnad.

Icke mänsklig vävnad som exempelvis implantat kan eventuellt inte tas med i beräkningen
på korrekt sätt. Detta kan leda till en felaktig dosberäkning.

MONTE CARLO: ALGORITM

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 163



Compton tvärsnittskvot

I Figur 30 visas Comptons tvärsnittskvot fc(ρ) som en funktion av massans densitet ρ för alla
material i ICRU Report 46.

Figur 31 
Ovanstående illustration visar Comptons tvärsnittskvot kontra massans densitet för alla material i
ICRU Report 46 (korsen). Linjen representerar en inpassning mot dessa data. Denna funktion
används i MC för att beräkna Comptons tvärsnitt.
Linjen i Figur 30 representerar en inpassning mot dessa data. Man får fram den genom:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Denna inpassningsfunktion används i MC för att beräkna Comptons tvärsnitt. Det finns några
material med avvikelser mellan den verkliga tvärsnittsskvoten och inpassningsfunktionen på upp
till 1,5 %. Det är material som exempelvis gallstenar eller urinstenar. Korrekt
elementsammansättning i en given voxel är dessutom okänd. Endast ett HU-värde är känt, och
olika materialsammansättningar kan leda till samma HU. Därför har HU-värdet i sig en viss
osäkerhet, vilket på detta sätt läggs ovanpå osäkerheten i inpassningsfunktionen. Påverkan av
HU-värdets osäkerhet på Monte Carlo-beräknade dosfördelningar har diskuterats i litteraturen
(Vanderstraeten et al. 2007). Det finns liknande inpassningsfunktioner för att beräkna den parvisa
produktionen och det fotoelektriska tvärsnittet liksom elektronkollisions- och strålstoppseffekterna.
Hur dessa är beroende av massans densitet skiljer sig förstås från fc(ρ).
Funktionen fc(ρ) används också för att konvertera massadensiteter ρ till elektrondensiteter ne eller
tvärtom. Relationen får man fram genom:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

där new är elektrondensiteten i vatten.

Patientdosberäkningsmotorn i MC
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6.5 MC-parametrar

Bakgrund

Programanvändaren har möjlighet att påverka MC-dosberäkningens noggrannhet,
dosberäkningstiden och typen av dosresultat. Detta kan göras med Monte Carlo-alternativen i
iPlan RT Dose. Fyra parametrar kan påverkas:
• Spatiell upplösning (i mm)
• Medelvarians (i %)
• Typ av dosresultat (”Dos till medium” eller ”Dos till vatten”)
• MLC-modell (”Accuracy optimized” eller ”Speed Optimized”)

Spatiell upplösning

Den spatiella upplösningen definierar storleken på det interna rutnätet för MC-dosberäkning. Det
betyder emellertid inte att den slutliga MC-rutnätsstorleken är exakt lika med denna parameters
värde. MC-voxlarna konstrueras genom att kombinera ett pixelantal i heltal från den ursprungliga
CT-kuben. Därför blir voxlarnas slutliga storlek endast ungefär lika med värdet för parametern
spatiell upplösning. De kan också vara olika i de 3 spatiella riktningarna. Dessutom kan de vara
mindre än de ursprungliga pixelstorlekarna. Valet av denna parameter har stark påverkan på
beräkningstiden. Att minska denna parameter med en faktor 2 kan öka beräkningstiden med en
faktor på cirka 6. Den spatiella upplösningen är begränsad till värden mellan 2 och 10 mm. Ett
stort värde som 5 mm kan vara ett bra val under den mellanliggande planeringsprocessen eller för
stora tumörer och stora fältstorlekar. De slutliga dosberäkningarna för små tumörer ska emellertid
göras med en spatiell upplösning på 2-3 mm.

Medelvarians

Parametern medelvarians uppskattar antalet partikelhistoriker som behövs för att uppnå denna
varians per stråle i % av den strålens högsta dos. Eftersom allting här normaliseras per stråle kan
den slutliga variansen i PTV vara mindre. Om vi till exempel har 5 överlappande strålar i PTV och
varje strålen beräknas med 2 % varians, blir PTV:s varians cirka 1 %.
I de icke överlappande regionerna förblir den 2 %. Den statistiska variansen per voxel minskar
med ökande antal historiker Nhist som:

1 Nhist( )

dvs. den statistiska variansen kan minskas med en faktor 2 om antalet historiker ökas med en
faktor 4. Därför ökar även beräkningstiden med en faktor 4. Standardinställningen är 2 %, den
slutliga beräkningen ska vara 1 % eller mindre.

Typ av dosresultat

I programmet iPlan RT Dose kan man beräkna 2 olika typer av doser. Standardinställningen ”Dos
till medium” betyder verklig energidos, dvs. den energi som absorberas i ett litet vävnadselement
dividerat med vävnadselementets massa. ”Dos till vatten” å andra sidan avser energi som
absorberas i en liten hålighet med vatten, dividerad med denna hålighets massa, då viss vävnad,
t.ex. ben, omger håligheten (se Figur 32). Det är ingen synlig skillnad mellan ”Dos till medium” och
”Dos till vatten” för de flesta mänskliga mjukvävnadstyper. ”Dos till vatten” kan emellertid vara upp
till 15 % större jämfört med ”Dos till medium” för benig vävnad (AAPM 2007). Detta beror på att
benet med sin höga densitet orsakar högre fluens av sekundära elektroder i vattenhåligheten och
därmed en högre dos, jämfört med ett fall där även håligheten skulle vara fylld med ben. Därför
ska ”Dos till vatten” väljas om användaren vill veta dosen i mjukvävnadsceller inuti i en benig
struktur (se Figur 32).
Relationen mellan ”Dos till vatten” Dw och ”Dos till medium” DM beräknas genom:
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där (S/ρ)MW är kvoten mellan den oförhindrade elektronmassans kollisionsstoppkraft i vatten och
mediets, i genomsnitt över fotonstrålens spektrum. Denna kvot är cirka 1,0 för mjuka vävnader
med en massadensitet på cirka 1,0 g/cm3. Den ökar upp till cirka 1,15 för benig vävnad med en
massadensitet på upp till 2,0 g/cm3.
I Figur 32 illustreras dos till medium kontra Dos till vatten:

Figur 32 
”Dos till medium” ska beräknas om användaren är intresserad av genomsnittsdosen i hela voxeln.
”Dos till vatten” ska beräknas om användaren är mer intresserad av dosen i små
mjukvävnadsceller omgivna av benigt material.

MLC-modelleringens precision

MLC-modelleringens precision kan vara antingen ”Accuracy optimized” eller ”Speed Optimized”.
”Accuracy optimized” betyder att MLC modelleras med sin fullständiga Tongue and groove-design.
Hänsyn tas till luftmellanrummen mellan intill varandra liggande blad. Alternativet ”Speed
Optimized” bortser från denna effekt. Det använder en modell med en idealisk MLC (se Sida 161
och Figur 30). Därför minskar detta alternativ beräkningstiden. Sida 161 innehåller mer
information om MLC-modellering.

Begränsningar för Monte Carlo

Noggrannheten på dosberäkningen med Monte Carlo beror på den definierade statistiska
variansen. Det värde som används för godkännande av den slutgiltiga behandlingsplanen
måste vara så lågt som möjligt, och inte högre än 2 %. Du måste komma ihåg att den
statistiska variansen definieras i förhållande till den högsta dosen i behandlingsplanen.
Som en konsekvens av detta är osäkerheten för dosvärdena inuti OAR:er i den låga
dosregionen högre relativt den högsta dosen inuti OAR.

Allmänna dosberäkningsbegränsningar för små behandlingsfält sammanfattas på Sida
314. Att ignorera dessa begränsningar kan leda till avvikelser mellan den kalkylerade
dosen och den dos som verkligen ges med över 10 %.

MC-parametrar
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7 MONTE CARLO: ALLMÄN
STRÅLDATAMÄTNING

7.1 Komma igång

Syftet med detta kapitel

I detta kapitel finns allmänna instruktioner om hur stråldata för flerbladskollimatorer måste
erhållas. Det är lämpligt för behandlingsplanering med Monte Carlo-dosalgoritmen med iPlan RT
Dose version 4.0 och högre.
MLC-specifik information såsom MLC- och primärkollimatorfältstorlekar som ska användas för
mätningarna finns i respektive checklista.

Driftsätta en linjäraccelerator

Innan du börjar driftsätta din linjäraccelerator måste du vara väl införstådd med nationella och
internationella rekommendationer för driftsättning av en linjäraccelerator, t.ex. AAPM TG-106
Report:
denna rapport innehåller riktlinjer och rekommendationer för lämpligt val av fantomer och
detektorer, hur man ställer in ett fantom för datainsamling av både scannings- och icke-
scanningsdata, procedurer för att samla in specifika foton- och elektronstrålparametrar samt
metoder för att reducera mätfel (< 1 %), stråldatabehandling och detektorstorlekskonvolution för
noggranna profiler. TG-106 innehåller också en kortfattad diskussion om den växande trenden i
Monte Carlo-simuleringstekniker vid driftsättning av foton- och elektronstrålar. De procedurer som
beskrivs i denna rapport bör hjälpa en kvalificerad sjukhusfysiker att antingen mäta en komplett
uppsättning stråldata eller verifiera en underuppsättning data före initial användning, eller för
regelbundna kvalitetssäkringsmätningar (Das et al. 2008).

Definitioner och förkortningar

Term Förklaring

CAX Centralaxel

Linac Linjäraccelerator

MLC Flerbladskollimator

PDD Procentandel djupdos

SID Källa-isocenteravstånd (1 000 mm)

SSD Källa-ytavstånd

Förkrav

Monte Carlo-dosberäkningsalgoritmen kan inte användas utan Pencil Beam-algoritmen. Därför
kräver driftsättning av Monte Carlo-dosberäkningsalgoritmen att även Pencil Beam-algoritmen
driftssätts. Se Sida 67 för ytterligare information.
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Syftet med mätningarna

Alla uppmätta data i vatten och luft används inte direkt under Monte Carlo-dosberäkning i iPlan
RT. Mätningarna i luft används som ett mellanliggande steg under databearbetningen. De behövs
i huvudsak för att passa in avvikelser från en idealisk jämn profil (horn mm.) samt för att fastställa
form och vikt på de olika fotonkällorna. Volymeffekter på grund av kammarens storlek inklusive
build-up-hättan av mässing tas med i beräkningen under denna inpassning. Parametrar som
påverkar fotonkällornas storlekar och profilpenumbrabredderna inpassas inte med hjälp av
mätningarna i luft, utan justeras med användning av de små fältprofilscanningarna för SSD =
900 mm i vatten.
Parametrarna för energispektrum och vikten på elektronkontamineringskällan passas in med
användning av SSD = 1 000 mm, 100 x 100 mm² djupdoskurvan i vatten. Dos/MU-kalibreringen
justeras också med användning av den absoluta dosen för detta fält. Alla SSD = 900 mm-data
(inklusive den absoluta dosen) används för jämförelse med fantomdosberäkningarna, dvs. för
verifiering av den slutgiltiga linachuvudmodellen. Resultaten av jämförelsen plottas till en pdf-fil.
Tillsammans med den inpassade parameterfilen (som kallas Monte Carlo-dosprofil) lämnas denna
pdf-fil till användaren för granskning.

Mätningens noggrannhet

De mätningar som specificeras i denna användarguide är tillräckliga för att uppnå specificerad
noggrannhet för Brainlabs dosalgoritmer. Om du vill förbättra noggrannheten på dosberäkningen
ska du utföra mätningarna med yttersta omsorg, upprepa dem, välja de bästa resultaten (t.ex. det
lägsta bruset) och medelvärdesberäkna dessa. En finare ökning av fältstorlek, djup eller radiell
riktning än vad som rekommenderas kommer inte signifikant att öka dosnoggrannheten, även om
det inte är förbjudet.

Noggrannheten på alla Brainlabs dosalgoritmer är direkt beroende av noggrannheten och
omfånget på stråldatamätningarna. Det måste säkerställas att stråldatamätningen täcker
det område av fältstorlekar och djup som kommer att användas vid efterföljande
behandlingsplanering. Detta gäller speciellt för mätningarna av spridningsfaktorer, radiella
profiler och djupdosen.

För noggranna resultat måste du ställa in linac och den motoriserade vattentanken med
yttersta omsorg. Den centrala strålaxeln måste vara exakt vertikal, dvs. vinkelrät mot
vattenytan. Detektorns rörelseriktning måste justeras exakt mot vattenytan och med
centralstrålens axel i varje fall.

Verifiering av strålens profil

Det är sjukhusfysikerns ansvar att utföra en ordentlig verifiering av varje nyskapad eller modifierad
strålprofil (maskinprofil). Detta måste inkludera sluttester för varje behandlingsmodalitet och
behandlingsvillkor som ska användas kliniskt. Du bör alltid konsultera relevanta nationella eller
internationella rekommendationer om kvalitetssäkring (t.ex. IAEA TRS-430).

Ansvar

När uppmätta data skickas till Brainlab har Brainlab ingen möjlighet att verifiera
korrektheten på:
• några data som tas emot från en användare
• några data som returneras till en användare.

Eventuell återmatning eller rekommendationer som ges av Brainlab baserat på mottagna
data är beroende av att dessa data är korrekta. Om mottagna data har bearbetats av
Brainlab och returnerats till användaren garanterar detta på intet sätt att returnerade data
är korrekta. Användaren har hela ansvaret för att verifiera att data som returnerats av
Brainlab är korrekta, och har också hela ansvaret för att verifiera att eventuell återmatning
eller rekommendationer som Brainlab ger är korrekta. Användaren måste validera
säkerheten och effektiviteten på de data som returneras av Brainlab innan någon
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patientbehandling ges. Det faktum att Brainlab kan ha bearbetat vissa data påverkar inte
användarens övergripande ansvar för att den slutliga strålprofilen är korrekt.
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7.1.1 Rekommenderad utrustning

Utrustning

Komponent Förklaring

Motordriven vat-
tentank

Använd en motoriserad vattentank som är tillräckligt stor: Tanken ska sträcka
sig minst 50 mm förbi alla fyra sidorna av den uppmätta fältstorleken vid dju-
pet för mätningen. Den ska också sträcka sig minst 50 mm förbi mätningens
största djup. För en standardfältstorlek på 400 x 400 mm2, upp till ett djup på
350 mm, krävs ett fantom med en basarea på över 500 x 500 mm2 och ett
vattendjup på minst 400 mm.

Kalibrerad kam-
mare

Använd en kalibrerad kammare: en kalibrerad cylinderformad jonisering-
skammare med en inre volym på minst 0,125 cm3 men inte mer än 0,6 cm3

krävs. Den effektiva mätpunkten ska fastställas baserat på en giltig interna-
tionell dosimetristandard (t.ex. IAEA TRS-398) och motsvarande rekommen-
dation från detektorleverantören.

Joniseringskam-
mare

En cylinderformad joniseringskammare med en inre volym på 0,125 cm3 el-
ler mindre. Den effektiva mätpunkten ska fastställas baserat på en giltig in-
ternationell dosimetristandard (t.ex. IAEA TRS-398) och motsvarande re-
kommendation från detektorleverantören.

Högupplöst de-
tektor

Använd en mycket liten detektor för högupplösta profilmätningar och dosi-
metri av små fält behövs. Brainlab rekommenderar att en oskärmad stereo-
taktisk diod används.

Liten build-up-
hätta

Använd en liten build-up-hätta av mässing eller ett material med liknande
massadensitet för mätningar i luft. Tjockleken på build-up-hättan:

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.≈≈

Tänk på att detektorns känslighet kan vara beroende av dess orientering. Följ de
specifikationer och rekommendationer som ges av dosimetriutrustningens tillverkare.

Komma igång
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7.2 Koordinatsystem

Bakgrund

De mätningar som beskrivs i detta dokument är baserade på det koordinatsystem som illustreras
nedan.
• Alla längdenheter anges i mm.
• För samtliga mätningar måste kollimatorvinkeln och gantryvinkeln vara uppställda på 0°.
• Se specifik checklista för din MLC (se s. 175).

Koordinatsystem

①

②

Figur 33 

Nr Komponent

① Mätningar i luft

② Mätningar i vatten

Att förstå koordinatsystemet

Koordinatsystemet motsvarar det fasta systemet i IEC 1217, men roterat med 180 grader runt X-
axeln, dvs. Y- och Z-punkten i motsatta riktningar.

Mätning Förklaring

Luft

För alla mätningar i luft är koordinatsystemets origo inte placerat i isocenter,
utan i den nominella fotonkällpunkten i målet, dvs. vid ett avstånd av SID från
isocentret på det sätt som anges ovan. Det innebär att Z-koordinaterna för
alla mätningar i luft (särskilt Z-profilerna) måste specificeras som ett avstånd
till källpunkten (fokus) i millimeter.

Vatten

För mätningar i vattnet är koordinatsystemet något annorlunda. Här är origo
placerat vid vattenfantomets yta, dvs. djupdoskurvorna mäts som dos per
djup i vatten i millimeter. X-, Y- och Z-riktning förblir desamma. Dessa riktning-
ar är oberoende av MLC:s monteringsriktning. En MLC med blad som rör sig i
X riktning och en MLC med blad som rör sig i Y riktning är med andra ord
möjliga.
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7.3 Datakorrigering

Bakgrund

En begränsad nivå av datakorrigering är tillåten för att eliminera småfel under insamlingen av
mätdata. Sådana korrigeringar måste emellertid göras med försiktighet. Det är alltid bättre att
undvika korrigeringar genom att mäta data som inte behöver modifieras.
Om man till exempel tar hänsyn till avvikelser på centralaxeln som orsakas av mätfel är det
användbart att skifta profilerna med motsvarande avstånd från axeln.
Det kan också vara användbart att göra de uppmätta profilerna symmetriska, eftersom
inpassningsalgoritmen utgår ifrån att profilerna är symmetriska. Det är alltid bättre om
acceleratorn kan producera symmetriska (eller nästan symmetriska) och platta profiler.
Symmetrisering får inte utföras förrän profilerna har centrerats (med hänsyn till centralaxelns
avvikelser).

Dataformat

Alla uppmätta data (i vatten och luft) måste anges i Beam Profile Editor med användning av Raw
Data Input eller Monte Carlo rådataläge i Physics Administration från Brainlab. Resulterande
filer (med filändelsen *.xmcdat) innehållande hela uppsättningen mätningar per fotonenergi
måste skickas till radio.physics@brainlab.com.

Datakorrigering
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7.4 Stråldatamätningar i luft

Joniseringskammare

Använd en joniseringskammare med build-up-hätta av mässing (eller ett liknande material) för att
mäta X, Y och Z profiler i luft för samtliga fotonenergier och olika fältstorlekar. Fältstorlekarna för
din MLC finns dokumenterade i motsvarande checklista (Sida 175). Om möjligt bör fälten endast
bländas in av primärkollimatorerna, dvs. MLC-bladen ska vara helt tillbakadragna. Om detta inte
är möjligt (t.ex. för MLC:er från Siemens och Elekta) ska du använda MLC som ett
primärkollimatorpar. För en linac med endast MLC (inga primärkollimatorer), t.ex. MHI ska du
använda MLC för att blända in fältet.

Build-up-hätta

Det huvudsakliga syftet med build-up-hättan av mässing under scanningar i luft är att avlägsna
linac-huvudets elektronkontamination från den uppmätta signalen. Därför måste hättans tjocklek
vara större än dessa elektroners maximala utbredning.
Å andra sidan är den spatiella upplösningen av profilscanningar i luft och
volymmedelvärdesberäkningen fakta som påverkar mätningar av uteffekt av små fält i luft på
grund av större väggtjocklekar. Därför måste formeln i Sida 170 betraktas som en kompromiss
mellan dessa båda krav. Om en build-up-hätta enligt denna rekommendation inte är tillgänglig kan
en hätta med större tjocklek användas, då avlägsnandet av elektronkontamination är viktigare än
spatiell upplösning.

MLC- och primärkollimatorfältens former

Ange alltid korrekta MLC- och primärkollimatorfältsformer för var och en av fältstorlekarna.
Följande data måste mätas:
• Z-profil (djupdosen) vid centralaxeln (X = Y = 0) från ungefär Z = 850 till Z = 1 150 (Z = 0:

motsvarar fotonkällans nominella fokus)
• 3 X-profiler för Y = 0 och Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• 3 Y-profiler för X = 0 och Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• Uteffektfaktorer i luft vid Z = 1 000 för alla fältstorlekar normaliserat enligt ett av fälten, oftast

det största fältet (t.ex. 400 x 400 mm²) eller fältet 100 x 100 mm²
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7.5 Stråldatamätningar i vatten

Absolut dos

Du måste mäta den absoluta dosen i Gray per monitorenhet för fältstorleken 100 x 100 mm2 för
både SSD = 900 mm och SSD = 1 000 mm vid referensdjupet i vatten, dvs. vid djupet 100 mm
eller vid djupet för den maximala dosen. Här måste en joniseringskammare som är kalibrerad för
absoluta dosmätningar användas. Fältet måste bländas in av både primärkollimatorerna och av
MLC.

Mätningar i vatten (SSD = 1 000 mm)

X-, Y- och Z- (djupdos) profiler i vatten krävs för samtliga fotonenergier och för fältstorleken 100 x
100 mm2 (källa-ytavstånd för vattenfantomet: SSD = 1 000 mm). Fälten måste bländas in av både
primärkollimatorerna och av MLC:
• Z-profil (djupdosen) vid centralaxeln (X = Y = 0), Z = 0: motsvarar vattenfantomets yta
• 3 X-profiler för Y = 0 och djupet för den maximala dosen, Z = 100, Z = 200
• 3 Y-profiler för X = 0 och djupet för den maximala dosen, Z = 100, Z = 200

X- och Y-profilerna måste mätas med detektorer som är tillräckligt små för motsvarande fältstorlek
samt för att reproducera halvskuggan på korrekt sätt. Centralaxelns djupdoskurva ska mätas med
en joniseringskammare eller en dioddetektor. Den används för att fastställa
fotonenergifördelningen och mängden elektronkontamination.

Mätningar i vatten (SSD = 900 mm)

X-, Y- och Z- (djupdos) profiler i vatten krävs för samtliga fotonenergier och olika fältstorlekar
(källa-ytavstånd i vattenfantomet: SSD = 900 mm). Fältstorlekarna för din MLC finns
dokumenterade i motsvarande checklista (Sida 175). Fälten måste bländas in av både
primärkollimatorerna och av MLC:
• Z-profil (djupdosen) vid centralaxeln (X = Y = 0), Z = 0: motsvarar vattenfantomets yta
• 3 X-profiler för Y = 0 och djupet för den maximala dosen, Z = 100, Z = 200
• 3 Y-profiler för X = 0 och djupet för den maximala dosen, Z = 100, Z = 200
• Uteffektfaktorer vid Z = 100 för samtliga fältstorlekar normaliserat med fältet 100 x 100 vid SSD

= 900 mm
Alla PDD:er, X-profiler, Y-profiler och uteffektfaktorerna ska mätas med detektorer som är
tillräckligt små för motsvarande fältstorlek samt för att reproducera halvskuggan på korrekt sätt.
Stora fält-PDD:er och uteffektfaktorer ska mätas med en joniseringskammare med medelstor eller
stor volym (0,1 cm3 - 0,6 cm3) för att undvika effekten energiresponsvariationer (se avsnitt III.D.5
och figur 1 i AAPM TG-106 Report (Das et al. 2008).

Kontrollera noggrannheten

För att erhålla en noggrann dos till vattenmätningen måste du utföra ett antal korrigeringar
av dosimeteravläsningen, t.ex. strålens kvalitet (linac-energin), tryck, temperatur och
polaritet. Du måste konsultera den dokumentation som medföljer din dosimetriutrustning
samt de nationella standarder som gäller i ditt land.

Stråldatamätningar i vatten
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8 MONTE CARLO:
CHECKLISTOR ÖVER
STRÅLDATA

8.1 Stråldata för Elekta Beam Modulator

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 104 x 96;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 104 x 96;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 104 x 96;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 104 x 96;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 104 x 96;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Beam Modulator
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8.2 Stråldata för Elekta MLCi och MLCi2

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLCi finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Monte Carlo-stöd för denna MLCi2 finns från iPlan RT Dose 4.5.3 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: använd MLC som ett par X-pri-
märkollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: använd MLC som ett par X-pri-
märkollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: använd MLC som ett par X-pri-
märkollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: använd MLC som ett par X-pri-
märkollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐
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8.3 Stråldata för Elekta Agility

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.5.3 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Använd inte ”guard leaves” (t.ex. inga extra öppna bladpar under primärkollimatorn angränsande
till och i samma fysiska position som det sista bladet i fältet) för mätningen.

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: använd MLC som ett par X-pri-
märkollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: använd MLC som ett par X-pri-
märkollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: använd MLC som ett par X-pri-
märkollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: använd MLC som ett par X-pri-
märkollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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8.4 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,42 mm

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.5.4 och senare (licens krävs)
och kräver integration med Elekta/Mosaiq.
 

OBS: För Apex är kollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av stråldata ska
kollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 135,5 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 96,8 x 96,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 96,8 x 96,8;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,42 mm

184 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



8.5 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,43 mm

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.5.4 och senare (licens krävs)
och kräver integration med Elekta/Mosaiq.
 

OBS: För Apex är kollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av stråldata ska
kollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 136,5 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 97,2 x 97,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 97,2 x 97,2;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,43 mm
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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8.6 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,44 mm

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.5.4 och senare (licens krävs)
och kräver integration med Elekta/Mosaiq.
 

OBS: För Apex är kollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av stråldata ska
kollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 136,6 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 97,6 x 97,6;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,44 mm
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 97,6 x 97,6;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,44 mm
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8.7 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,45 mm

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.5.4 och senare (licens krävs)
och kräver integration med Elekta/Mosaiq.
 

OBS: För Apex är kollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av stråldata ska
kollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 137,2 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 98 x 98;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 98 x 98;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 98 x 98;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 98 x 98;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 98 x 98;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,45 mm
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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8.8 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,46 mm

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.5.4 och senare (licens krävs)
och kräver integration med Elekta/Mosaiq.
 

OBS: För Apex är kollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av stråldata ska
kollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 137,8 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 98,4 x 98,4;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 98,4 x 98,4;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 98,4 x 98,4;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 98,4 x 98,4;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,46 mm
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 98,4 x 98,4;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,46 mm
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8.9 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,47 mm

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.5.4 och senare (licens krävs)
och kräver integration med Elekta/Mosaiq.
 

OBS: För Apex är kollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av stråldata ska
kollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 138,3 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 98,8 x 98,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 98,8 x 98,8;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 98,8 x 98,8;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 98,8 x 98,8;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 98,8 x 98,8;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,47 mm
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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8.10 Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,48 mm

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.5.4 och senare (licens krävs)
och kräver integration med Elekta/Mosaiq.
 

OBS: För Apex är kollimatorn normalt roterad vid 270°. I motsats till vid insamling av stråldata ska
kollimatorvinkeln vara inställd på 0°. I denna position rör sig bladen i gantrybordsriktning.
 

OBS: Den maximala MLC-fältstorleken är 138,88 x 116 mm². Primärkollimatorfältstorleken är alltid
fixerad till 140 x 120 mm².
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 99,2 x 99,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 99,2 x 99,2;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 99,2 x 99,2;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 99,2 x 99,2;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,48 mm
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 99,2 x 99,2;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Elekta Apex, bladbredd: 2,48 mm
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8.11 Stråldata för MHI MLC 60

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 203



Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för MHI MLC 60
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8.12 Stråldata för Novalis/Brainlab m3 (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 98
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 98
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Novalis/Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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8.13 Stråldata för Brainlab m3 på Siemens Oncor 160/
Artiste

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 98 x 98,7;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 94
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 98 x 98,7;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 94
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 98 x 98,7;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 94
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 98 x 98,7;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 94
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Brainlab m3 på Siemens Oncor 160/Artiste
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 98 x 98,7;
Primärkollimatorfältstorlek: 98 x 94
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Brainlab m3 på Siemens Oncor 160/Artiste
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8.14 Stråldata för Varian HD120 (SRS-utjämningsfilter)

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
 

OBS: SRS-läge syftar på SRS-lägesutjämningsfiltret hos linac Novalis Tx och Varian Trilogy. Detta
SRS-läge använder 6 MV-fotonstrålar och en hög dosrat på 1 000 MU/min i kombination med en
begränsad maximal fältstorlek på 15 x 15 cm². Om linac är i SRS-läge använder den ett annat
utjämningsfilter. Därför är stråldata för standard- och SRS-läge något olika.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Varian HD120 (SRS-utjämningsfilter)
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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8.15 Stråldata för Varian HD120 (standardbestrålning
och utjämningsfilterfritt läge)

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlekar: helt tillbakadragna
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Varian HD120 (standardbestrålning och utjämningsfilterfritt läge)
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Varian HD120 (standardbestrålning och utjämningsfilterfritt läge)
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8.16 Stråldata för Siemens 3-D (58 blad)

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Siemens 3-D (58 blad)
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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8.17 Stråldata för Siemens 3-D (82 blad)

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Siemens 3-D (82 blad)
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 110;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Siemens 3-D (82 blad)
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8.18 Stråldata för Siemens 160

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlek: använd MLC som ett par X-primär-
kollimatorer;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlek: 100 x 100;
Y-primärkollimatoröppning: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Siemens 160
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC-fältstorlekar (Y-primärkollimatorer):
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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8.19 Stråldata för Siemens ModuLeaf

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Specifikationerna för primärkollimator- och MLC-fältstorlek i nedanstående tabell är
baserade på en isocentrisk bladbredd på 2,5 mm. Detta är en approximation för ModuLeaf
monterad på en Siemens Linac med en SCD på 678,6 mm eller en Elekta Linac med en SCD
på 673,6 mm. För installationer med en SCD utanför detta område måste fältstorlekarna
anpassas på motsvarande sätt.

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 120 x 100;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 120 x 100;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 120 x 100;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlek: 120 x 100;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐
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8.20 Stråldata för Varian 52

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 256;
Primärprimärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 256;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 256;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 256;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 231



8.21 Stråldata för Varian 80

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐
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232 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐
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8.22 Stråldata för Varian 120 (SRS-utjämningsfilter)

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
 

OBS: SRS-läge syftar på SRS-lägesutjämningsfiltret hos linac Novalis Tx och Varian Trilogy. Detta
SRS-läge använder 6 MV-fotonstrålar och en hög dosrat på 1 000 MU/min i kombination med en
begränsad maximal fältstorlek på 15 x 15 cm². Om linac är i SRS-läge använder den ett annat
utjämningsfilter. Därför är stråldata för standard- och SRS-läge något olika.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Varian 120 (SRS-utjämningsfilter)
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 237



8.23 Stråldata för Varian 120 (standardbestrålning och
utjämningsfilterfritt läge)

Checklista

OBS: Monte Carlo-stöd för denna MLC finns från iPlan RT Dose 4.1 och senare (licens krävs).
Utjämningsfilterfritt läge kräver iPlan RT 4.5.4 eller senare.
 

Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

Sida 173 ☐

X-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Y-profiler i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Uteffektfaktorer i luft
MLC-fältstorlek: 400 x 400;
Primärkollimatorfältstorlekar: 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
Joniseringskam-
mare med build-
up-hätta

☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare Sida 174 ☐

Absolut dos i Gy per MU
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrerad kam-
mare ☐

CAX PDD i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Joniseringskam-
mare Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- och primärkollimatorfältstorlek: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Varian 120 (standardbestrålning och utjämningsfilterfritt läge)
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

CAX PDD:er i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

Sida 174 ☐

X-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

Y-profiler i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare eller hög-
upplöst detektor

☐

MONTE CARLO: CHECKLISTOR ÖVER STRÅLDATA
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Uppgift Antal mätningar Utrustning Se även Klart

Uteffektfaktorer i vatten
MLC- (primärkollimator) fältstorlekar:
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
Joniseringskam-
mare och hög-
upplöst detektor

☐

Stråldata för Varian 120 (standardbestrålning och utjämningsfilterfritt läge)

240 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



9 CIRCULAR CONE:
ALGORITM

9.1 Dosalgoritm för Circular Cone

Bakgrund

Det huvudsakliga antagandet i stereotaktiska dosberäkningsmodeller är i allmänhet att sekundär
spridning kan antas ha begränsad betydelse. Flera författare har föreslagit och undersökt denna
hypotes (Rice et al. 1987, Luxton et al. 1991, Hartmann et al. 1995) och dosberäkningarna har
tenderat att vara en funktion av endast följande tre grundläggande strålparametrar:
vävnadsfantomkvoter, relativa uteffektfaktorer samt enstaka strålprofiler. Spridning (i synnerhet
spridning från fantomer) anses vara inbyggt i dessa mätningar och varierar inte signifikant med
djupet i ett medium.
Här beskrivs dosalgoritmen och beräkningen som de används och implementeras i
behandlingsmodaliteten med rund båge.

Mätningar av stråldata

Även om dosberäkningen kan utföras med användning av endast ett begränsat antal
stråldatamätningar utgör det sätt som dessa stråldata samlas in på en utmaning för fysikern. I
synnerhet kräver smala strålar för strålkirurgi med skarpa dosgradienter detektorer och kammare
med hög spatiell upplösning. De speciella problem detta innebär och metoder för att göra korrekta
stråldatamätningar, kalibrering för absorberad dos och verifiering av behandlingsplanen har
beskrivits grundligt i litteraturen (Rice et al. 1987, Podgorsak et al. 1988, Bjarngard et al. 1990,
Serago et al. 1992, Hartmann et al. 1995, AAPM report 54 1995, Heydrian et al. 1996).
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9.1.1 Circular Cone

Definition av dmax

Djupet dmax är det djup där djupdoskurvan når sitt maximum. Detta djup varierar emellertid med
fältstorleken i allmänhet och det runda fältets storlek i synnerhet. Därför ska ett genomsnittligt
värde för dmax beräknas för de fältstorlekar som man avser använda i Brainlabs
planeringsprogram. Detta genomsnittsvärde kallas för dmax.
Eftersom den totala spridningsfaktorn St ska mätas vid detta djup dmax måste värdet gå att justera
och vara tillgängligt för mätningarna. Värdet för dmax måste anges i Beam Profile Editor /
Physics Administration (se motsvarande kapitel i Användarhandbok för programvara till ditt
planeringsprogram från Brainlab).

Dosvärden

Dosfunktionen D beror på diametern på den konformade kollimatorn c, avståndet vinkelrätt mot
strålens centralaxel r, djupet i vävnaden d samt avståndet från källa till yta (SSD).

D D c r d SSD, , ,( )=

Vävnadsfantomkvot

Vävnadsfantomkvoten mäts oftast genom att hålla avståndet från källa till detektor (SDD)
konstant, samtidigt som man varierar avståndet från källan till ytan.
TPR är beroende av diametern på den konformade kollimatorn c, djupet i vävnaden d, avståndet
från centralaxeln r samt avståndet källa-yta SSD. TPR mäts oftast vid strålens centralaxel (r = 0).
Om man bortser från gränseffekter vid mycket smala fält är TPR oberoende av SSD:

TPR d c,( ) D c 0  d SSD,,,( ) D c 0 dnorm SSDdnorm
, , ,( )=

Doskvoten vid djupet d i fantomet relativt dosen vid normaliseringsdjupet dnorm för en
kollimatordiameter c. Vävnadsfantomkvoten är likvärdig med maximal vävnadskvot om
kalibreringsdjupet är lika med djupet för maximum (dnorm = dmax). dmax är ca 15 mm för en 6 MV
röntgenstråle. Mätningarna görs med mätanordningen fixerad vid strålens isocenter på strålens
centralaxel (r = 0). Avståndet källa till yta (SSD) måste variera för de båda dosmätningarna.

Beräkna TPR från PDD

Det är möjligt att beräkna TPR från en standarddjupdosmätning i procent (PDD), dvs en mätning
med ett konstant avstånd källa-yta SSD medan mätutrustningen rör sig längs strålens centrala
axel. Standardformel för konvertering är:

TPR d c,( ) 1
100
--------- SSD d+

SSD dnorm+
------------------------------ 
  2

PDD d c SSD, ,( )⋅ ⋅=

där:
SSD = Avstånd mellan källa och yta
(SID - dmax i Figur 34)
och där: SID är avståndet källa-isocenter
PDD = Djupdos i procent (maximal dos = 100 %)
OBS: Denna formel är en approximation, eftersom den utgår från att fantomspridningen inte beror
på SSD.
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Förskjutningskvot från axeln (OAR)

Funktionen för förskjutningskvot från axeln fastställs genom att mäta den tvärsnittsprofil som skär
den centrala axeln på en stråle i en riktning som är vinkelrät mot centralaxelstrålen. Värdena för
kvoten från axeln är beroende av diametern på den konformade kollimatorn c, avståndet från
centralaxeln r, djupet i vävnaden d samt avståndet källa-yta SSD.
Funktionen förskjutningskvot från axeln OAR definieras som:

OAR c r d SSD, , ,( ) D c r d SSD, , ,( ) D c 0 d SSD, , ,( )=

Det är kvoten mellan den dos som uppmäts vid ett radiellt avstånd r och dosen vid centralaxeln för
en kollimatordiameter c. Mätningarna görs i nivå med isocenter vid ett konstant djup d i fantomet.
Detta djup väljs oftast så att det är större än dmax. (d 75 mm rekommenderas, dvs SSD = 925
mm.) Därför kan formeln för OAR förenklas till:

OAR c r d, ,( ) D c r d SSDd, , ,( ) D c 0 d SSDd, , ,( )=

där SSDd är det SSD som krävs för att placera detektorn vid isocenteravståndet vid djupet d i
vävnaden.

Total spridningsfaktor St

Den totala spridningsfaktorn St kallas ibland relativ uteffektfaktor. Den definieras som kvoten
mellan den dos som mäts upp för en inställning som är specifik för ett
behandlingsplaneringsprogram och en inställning som är specifik för en linac-kalibrering (se
avsnittet Kalibering av monitorenheter nedan).
Den totala spridningsfaktorn St definieras som:

St c( ) D c 0 dmax SSDdmax
, , ,( ) D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, ,,×( )=

Den är kvoten mellan dosen vid isocenter vid djupet dmax på centralaxeln för en
kollimatordiameter c och den dos som mäts vid referensförhållandena (se Sida 243) i ett
kvadratiskt standardfält på 100 x 100 mm2. Argumenten för den andra dosfunktionen kan
emellertid variera om de lokala kalibreringsförhållandena skiljer sig från de beskrivna
inställningarna.

Kalibrering av monitorenhet

Övervakningsenheter (monitor units, MU) är den mätenhet som används för att kvantifiera den
dos som tillförs av en linjäraccelerator. Dessa enheter kalibreras till absorberad dos i vatten i Gray.
Detta görs i allmänhet med ett vattenfantom under referensförhållanden vid ett standarddjup, dcal,
ett avstånd mellan källa och yta, SSDcal och en standardfältstorlek (oftast 100 x 100 mm²), vilket
ger nominell uteffekt från linac i Gy/MU:

NLOut D 100 100mm2 0  dcal SSDcal,,( , ) ⁄= MU

Motsvarande data måste anges i Beam Profile Editor / Physics Administration (se
motsvarande kapitel i Användarhandbok för programvara till ditt planeringsprogram från Brainlab).
Olika behandlingskliniker kan använda olika punkter för att kalibrera en linacs uteffekt, till
exempel:

NLOut 1 Gy 100⁄ at dcal 50mm, SSDcal 1000 mm===

Oavsett vilken inställning som används för att definiera nominell uteffekt från linac är det viktigt att
mätningen av totala spridningsfaktorer St också görs relativt denna kalibreringsposition:
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St c( )
D c 0 dmax SSDBL, , ,( )

D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, , ,( )
-----------------------------------------------------------------------------------=

där dcal är kalibreringsdjupet i fantomet där kalibreringen görs med ett kalibreringsavstånd källa till
yta SSDcal, och SSDBL är det SSD där mätningarna av St för Brainlabs planeringsprogram görs.
D(c, 0, dmax, SSDBL) för varje kollimator mäts alltid vid isocenter:
dmax och SSDBL = SID - dmax.

Geometri för beräkning av dosen för en Circular Cone

Figur 34 

Dosberäkning för runda fält

Dosen D vid en godtycklig punkt P för en fast röntgenstråle beräknas med följande ekvation:

TPR d c,( ) OAR c r',( ) St c( ) SID
R

---------- 
  2

D c d r R,,,( ) = MU NLOut. . . . .

där:

c Kollimatorns diameter vid isocenter, mätt vinkelrätt mot strålens centrala axel
(mm).

d Punktens djup i vävnaden (mm).

r Radiellt avstånd från centralaxeln vid punkten av intresse (mm).

R Punktens avstånd från källan (mm).

MU Den fasta strålens monitorenheter.

NLOut
Absolut uteffekt från linac per 100 Gy uppmätt i ett vattenfantom för ett öppet
fält (kalibreringsfältstorlek) under referensförhållandena dcal och avstånd mel-
lan källa och yta SSDcal.

SID Källa-isocenteravstånd (vanligen 1 000 mm).

TPR(d,c) Vävnadsfantomkvot för kollimatordiametern c vid vävnadsdjupet d.

OAR(c,r´)

Förskjutningskvot från axeln för kollimatordiametern c vid ett radiellt avstånd r´
från centralaxeln vid isocenternivån, där:

r' r SID R⁄⋅=

St(c) Total spridningsfaktor (kallas ofta relativ uteffektfaktor) för en kollimator med
diametern c.

Huvudkomponenterna i denna algoritm förklaras mer i detalj i föregående avsnitt.
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Bågsimulering

Stereotaktisk strålkirurgi utförs med cirkulärt inbländade strålar som rör sig i en bågform. För att
beräkna den dos som ges av en sådan båge simuleras den med ett ändligt antal fasta strålar.
Dessa är placerade vid 2, 5 eller 10 grader, beroende på användarens val och programversionen.
Därför är dosen vid en viss punkt P summan av bidraget från varje fast fält som används för att
simulera bågen. För en båge som är indelad i N fasta strålar beräknas dosen till en punkt på
följande sätt:

DP c( ) DP i, c di ri Ri, , ,( )

i 1=

N

=

där:

DP i, c di ri Ri, , ,( )
MUi

N
----------- NLOut TPR di c,( ) OAR c ri,( ) St c( ) SID

Ri
---------- 

  2
= . . . . .

Värdena för di, ri, Ri beräknas i ett plan som definieras av strålens centralaxel, punkten P,
isocenter och strålkällan när den i:e fasta strålen i bågen tillförs.

Uniform fördelning av monitorenheter

MUi är antalet monitorenheter för stråle i. För att erhålla ett enhetligt värde för monitorenheter per
fördelningsgrad använder den första strålen (i = 1) och den sista strålen (i = N) halva det antal
monitorenheter som används av de övriga strålarna. Om det totala antalet monitorenheter är
MUtot blir formeln för att beräkna MUi för N > 1 är:

MUi

MUtot
2 N 1–( )
--------------------- for i 1 i∨ N= =

MUtot
N 1–
--------------- otherwise









=

Värdet för di kan vara antingen det faktiska djupet vid isocenter, om man antar att vävnaden har
en densitet som är likvärdig med vatten, eller ett likvärdigt djup, om man tar hänsyn till eventuella
inhomogeniteter i vävnadens densitet.
De punkter på en patients hud där dosberäkningen startas för varje bågsegment blir synliga varje
gång en rekonstruktion av ett bågplan väljs.

Simulering av en båge i programmet

De vita punkterna i rekonstruktionen av bågplan som visas nedan anger ingångspunkterna för
varje bågsegment.
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Figur 35 
I situationer där ett bågplan skär igenom en del yttre struktur som inte är patientvävnad (i detta fall
maskfixeringshållaren) beräknas dosen från tvärsnittspunkten med denna struktur.
Om korrigering för banans längd inte är valt skulle all underliggande vävnad, ben och luft, antas
vara likvärdiga med vatten. Det är uppenbart att en korrigeringsberäkning för likvärdig banlängd
blir mer noggrann i dessa situationer om korrigering görs för densiteten på underliggande luft och
på benstrukturer med högre densitet.

Hudens kurvatur

När en dos för strålkirurgi beräknas tas ingen hänsyn till förändringen av hudytans kurvatur över
fältet för varje fast strålsegment i en båge. Eventuella fel som införs på grund av detta problem är
mycket små, eftersom det fält som används för strålkirurgi också är små (< 50 mm diameter vid
isocenter). Över hela bågen beräknas incidenspunkterna för varje fast strålsegment vid hudytan.
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9.2 Begränsningar i algoritmen för Circular Cone

Extrapolation utanför området med uppmätta värden

Dosalgoritmen för Circular Cone använder tabulerade uppmätta värden för dosberäkningen. Även
om användningen av dessa algoritmer utanför området med uppmätta värden inte
rekommenderas använder algoritmen de extrapoleringar som beskrivs i följande tabell. Du måste
vara medveten om att extrapolerade värden inte motsvarar verkligheten med samma noggrannhet
som dosalgoritmen i allmänhet gör.

Om dosalgoritmen används med parametrar som ligger utanför de uppmätta och
tabulerade värdena kan noggrannheten på den beräknade dosen inte garanteras. Du måste
kontrollera att alla parametrar som krävs, framför allt fältstorlek, djup och avstånd från
axeln för patientbehandlingen finns med i uppmätta stråldata.

Uppmätta värden

Djupdos

Djup < minsta djup Konstant extrapolation av PDD/TPR (min. djup)

Djup > största djup
Exponentiella extrapoleringspunkter för att fastställa exponential-
funktionen: största djup, mellanliggande djup (djupet ungefär mitt
emellan djupet för största dos och största djup)

OAR

Radie < minsta radie Konstant extrapolation av OAR (min. radie)

Radie > största radie Konstant extrapolation av OAR (max. radie)
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9.2.1 Andra begränsningar

Begränsningar för Circular Cone

När man använder algoritmen för Circular Cone för dosberäkningar i närheten av områden
med inhomogeniteter, exempelvis lung- eller benvävnad eller i närheten av vävnadens kant
(båda inom några centimeter) kan den beräknade dosen avvika från den sjukhusfysiker
dosen med mer än 10 %.

När man använder algoritmen för Circular Cone för dosberäkningar vid djup som skiljer sig
från de djup vid vilka kvoterna från axeln har mätts upp, kan resultaten bli felaktiga. Den
beräknade halvskuggans bredd kan skilja sig från halvskuggan i den verkliga dos som ges.

Allmänna dosberäkningsbegränsningar för små behandlingsfält sammanfattas på Sida
314. Att ignorera dessa begränsningar kan leda till avvikelser mellan den kalkylerade
dosen och den dos som verkligen ges med över 10 %.

Begränsningar i algoritmen för Circular Cone

248 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



10 CIRCULAR CONE: ALLMÄN
STRÅLDATAMÄTNING

10.1 Komma igång

Syftet med detta kapitel

I detta kapitel beskrivs de mättekniker som rekommenderas för att erhålla de stråldata som
behövs för dosberäkning med dosalgoritm för Circular Cone med metoden Excel-mall.
OBS: Se Sida 275 för information om vilka mättekniker som rekommenderas för insamling av
stråldata för användning med rådatametoden.
 

Driftsätta en linjäraccelerator

Innan du börjar driftsätta din linjäraccelerator måste du vara väl införstådd med nationella och
internationella rekommendationer för driftsättning av en linjäraccelerator, t.ex. AAPM TG-106
Report:
denna rapport innehåller riktlinjer och rekommendationer för lämpligt val av fantomer och
detektorer, hur man ställer in ett fantom för datainsamling av både scannings- och icke-
scanningsdata, procedurer för att samla in specifika foton- och elektronstrålparametrar samt
metoder för att reducera mätfel (< 1 %), stråldatabehandling och detektorstorlekskonvolution för
noggranna profiler. TG-106 innehåller också en kortfattad diskussion om den växande trenden i
Monte Carlo-simuleringstekniker vid driftsättning av foton- och elektronstrålar. De procedurer som
beskrivs i denna rapport bör hjälpa en kvalificerad sjukhusfysiker att antingen mäta en komplett
uppsättning stråldata eller verifiera en underuppsättning data före initial användning, eller för
regelbundna kvalitetssäkringsmätningar (Das et al. 2008).

Definitioner och förkortningar

Term Förklaring

OAR

Förskjutningskvot från axeln:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=
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Term Förklaring

TPR

Vävnadsfantomkvot: (SSD ändras med d).

TPR d c,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( )=

OBS: Följande konverteringsformel kan användas för att beräkna TPR från
PDD:
 

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

OBS: Denna formel är en approximation. Den utgår ifrån att fantomspridning-
en inte beror på SSD.
 

TMR Vävnadsfantomkvoten är likvärdig med maximal vävnadskvot om kalibrering-
sdjupet är lika med djupet för maximum (dnorm = dmax).

PDD

Procentandel djupdos:

PDD c d SSD, ,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( ) 100⋅⁄=

(jämfört med TPR, SSD är fast).

St

Total spridningsfaktor, kallas även relativ uteffektfaktor:

St c( ) D c r 0= dnorm, ,( ) D 100 100mm2× r 0= dcal, ,( )=

D(c,r,d)
Den dos som mäts för kollimator c vid djupet d med ett avstånd från axeln på
r (SSD varierar, se beskrivningarna för OAR, PDD/TPR och spridningsmät-
ningar för detaljinformation).

D(100 x 100 mm²,
r = 0, dcal)

Den dos som mäts för ett kvadratiskt fält på 100 x 100 mm² vid djupet dcal
(SSD = SID = 1 000 mm), kallas även nominell uteffekt från linac (NLOut).

SSD Källa-ytavstånd.

c Diameter på den konformade kollimator som är monterad på linac.

r Avstånd från axeln vinkelrätt från den centrala strålaxeln.

d Djupet i vatten eller vattenekvivalent material.

dnorm
Normaliseringsdjup, oftast det genomsnittliga djupet för den högsta (maxima-
la) dosen.

dcal
Kalibreringsdjup, används för att mäta nominell uteffekt från linac. Det är
möjligt att använda samma värde som dnorm.

Mätningens noggrannhet

De mätningar som specificeras i denna användarguide är tillräckliga för att uppnå specificerad
noggrannhet för Brainlabs dosalgoritmer. Om du vill förbättra noggrannheten på dosberäkningen
ska du utföra mätningarna med yttersta omsorg, upprepa dem, välja de bästa resultaten (t.ex. det
lägsta bruset) och medelvärdesberäkna dessa. En finare ökning av fältstorlek, djup eller radiell
riktning än vad som rekommenderas kommer inte signifikant att öka dosnoggrannheten, även om
det inte är förbjudet.

Noggrannheten på alla Brainlabs dosalgoritmer är direkt beroende av noggrannheten och
omfånget på stråldatamätningarna. Det måste säkerställas att stråldatamätningen täcker
det område av fältstorlekar och djup som kommer att användas vid efterföljande
behandlingsplanering. Detta gäller speciellt för mätningarna av spridningsfaktorer, radiella
profiler och djupdosen.

Komma igång
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För noggranna resultat måste du ställa in linac och den motoriserade vattentanken med
yttersta omsorg. Den centrala strålaxeln måste vara exakt vertikal, dvs. vinkelrät mot
vattenytan. Detektorns rörelseriktning måste justeras exakt mot vattenytan och med
centralstrålens axel i varje fall.

Datakorrigering

En begränsad nivå av datakorrigering är tillåten för att eliminera småfel under insamlingen av
mätdata. Sådana korrigeringar måste emellertid göras med försiktighet. Det är alltid bättre att
mäta data på ett sådant sätt att inga ytterligare datakorrigeringar behöver göras.

Verifiering av strålens profil

Det är sjukhusfysikerns ansvar att utföra en ordentlig verifiering av varje nyskapad eller modifierad
strålprofil (maskinprofil). Detta måste inkludera sluttester för varje behandlingsmodalitet och
behandlingsvillkor som ska användas kliniskt. Du bör alltid konsultera relevanta nationella eller
internationella rekommendationer om kvalitetssäkring (t.ex. IAEA TRS-430).

Ansvar

När uppmätta data skickas till Brainlab har Brainlab ingen möjlighet att verifiera
korrektheten på:
• några data som tas emot från en användare
• några data som returneras till en användare.

Eventuell återmatning eller rekommendationer som ges av Brainlab baserat på mottagna
data är beroende av att dessa data är korrekta. Om mottagna data har bearbetats av
Brainlab och returnerats till användaren garanterar detta på intet sätt att returnerade data
är korrekta. Användaren har hela ansvaret för att verifiera att data som returnerats av
Brainlab är korrekta, och har också hela ansvaret för att verifiera att eventuell återmatning
eller rekommendationer som Brainlab ger är korrekta. Användaren måste validera
säkerheten och effektiviteten på de data som returneras av Brainlab innan någon
patientbehandling ges. Det faktum att Brainlab kan ha bearbetat vissa data påverkar inte
användarens övergripande ansvar för att den slutliga strålprofilen är korrekt.
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10.1.1 Rekommenderad utrustning

Bakgrund

Följande utrustning behövs för att utföra de rekommenderade mätningarna.

Utrustning

Komponent Förklaring

Motordriven vat-
tentank

Tanken ska sträcka sig minst 50 mm förbi alla fyra sidorna av den uppmätta
fältstorleken vid djupet för mätningen. Den ska också sträcka sig minst 50
mm förbi mätningens största djup. För en standardfältstorlek på 100 x 100
mm², ett djup på upp till 250 mm krävs ett fantom med en basarea på över
250 x 250 mm² och ett vattendjup på minst 300 mm.

Kalibrerad kam-
mare

En kalibrerad cylinderformad joniseringskammare med en inre volym på
minst 0,125 cm3 men inte mer än 0,6 cm³ krävs. Den effektiva mätpunkten
ska fastställas baserat på en giltig internationell dosimetristandard (t.ex.
IAEA TRS-398) och motsvarande rekommendation från detektorleverantö-
ren.

Joniseringskam-
mare

En cylinderformad joniseringskammare med en inre volym på 0,125 cm³ eller
mindre. Den effektiva mätpunkten ska fastställas baserat på en giltig interna-
tionell dosimetristandard (t.ex. IAEA TRS-398) och motsvarande rekommen-
dation från detektorleverantören.

Högupplöst de-
tektor

En mycket liten detektor för högupplösta profilmätningar och dosimetri av
små fält behövs. Brainlab rekommenderar att en oskärmad stereotaktisk diod
används.

Tänk på att detektorns känslighet kan vara beroende av dess orientering. Följ de
specifikationer och rekommendationer som ges av dosimetriutrustningens tillverkare.

På grund av den höga gradienten hos strålar utan utjämningsfilter (icke platta)
rekommenderas inte användning av joniseringskammare med en inre volym som är större
än 0,125 cm3 (t.ex. Farmer-kammare med en volym på 0,6 cm3) för dosmätningar.

Komma igång
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10.1.2 Allmänna krav på mätningen

Bakgrund

I följande avsnitt beskrivs de mätningar som behövs som indata för Circular Cone-dosalgoritmen
för strålkirurgi med runda stereotaktiska kollimatorer.

Minimikrav på mätningen

• Nominell linac-utgång (NLOut) för ett fält på 100 x 100 mm2

• För varje rund kollimator:
- Tabell över förskjutningskvot från axeln (OAR)
- Tabell över vävnadsfantomkvot (TPR)
- Spridning St

Mätningarna av OAR, TPR och Spridning St för alla runda stereotaktiska kollimatorer
MÅSTE göras med identisk inställning för fältstorlek för primär primärkollimator (för
detaljer, se Sida 254).

Se till att MLC alltid är i samma tillstånd när en kon är fäst.

Datainmatning

Det är sjukhusfysikerns ansvar att ange dessa data i Beam Profile Editor / Physics
Administration.
Mer information om hur man använder Beam Profile Editor / Physics Administration finns i
motsvarande Användarhandbok för programvara från Brainlab.
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10.1.3 Inställningar för primär primärkollimator för användning med Circular Cone

Bakgrund

Det är viktigt att kontrollera genom inspektion att området utanför den avskärmade centrala delen
av den konformade kollimatorn täcks helt av primärkollimatorerna. De olika modellerna på och
sortimentet av konformade kollimatoröppningar skiljer sig avsevärt åt på olika kundplatser.
För konformade kollimatorer från Brainlab rekommenderar Brainlab att de
primärkollimatorinställningar som anges i tabellerna under Sida 254 används för att undvika
strålning utanför den konformade kollimatorn eller läckage i kanterna av fältet som beror på
eventuella brister i inställningen (mekanisk kollimatorjustering, primärkollimatorernas positioner
och andra toleranser). Om dessa inställningar implementeras ordentligt kommer de att hjälpa till
att hålla det primärkollimatorformade fältet tätt runt den största konformade kollimatorn.

Verifiera avskärmningen

Oavsett vilken primärkollimatorformad fältstorlek som används rekommenderar Brainlab att ett
lämpligt filmtest används för att verifiera och dokumentera hela avskärmningen utanför den
avsedda centralstrålen genom den konformade kollimatorn.
Tänk på att det primärkollimatorformade fältet måste centreras mot centralstrålens axel och
identisk primärkollimatorposition måste användas för alla konformade kollimatorer. Om du har för
avsikt att modifiera primärkollimatorpositionerna efter den initiala insamlingen av stråldata måste
du fastställa i vilken grad justeringarna av primärkollimatorpositionerna kräver förnyade mätningar
av vissa strålprofiler.

För att undvika oavsiktlig läckstrålning när Brainlab:s konformade kollimatorer används
måste primärkollimatorstorleken vara mindre än eller lika med 40 x 40 mm2 för Novalis
(utom Novalis Tx), och mindre än eller lika med 56 x 56 mm2 för alla övriga
linjäracceleratorer (inklusive Novalis Tx). För konformade kollimatorer som inte kommer
från Brainlab hänvisas till den dokumentation som tillhandahålls av tillverkaren av dina
konformade kollimatorer.

Kontrollera att primärkollimatorerna inte överlappar den runda kollimatoröppningen.
Brainlab rekommenderar att du låter primärkollimatorstorleken vara större än eller lika med
diametern på den största konformade kollimatorn plus 5 mm, men ändå inom gränserna för
rekommenderad största fältstorlek.

Kollimatordiametrar och primärkollimatorstorlekar

Konformade kollimatorer från Brainlab som används
med Novalis Classic

Konformade kollimatorer från Brainlab som används
med alla andra linac (t.ex. Novalis Tx, Novalis
TrueBeam STx)

Diameter på den största
konformade kollimator
som används på kliniken
[mm]

Rekommenderad storlek på pri-
märkollimatorformat fält för alla
konformade kollimatorer [mm²]

Diameter på den största
konformade kollimator
som används på kliniken
[mm]

Rekommenderad storlek på pri-
märkollimatorformat fält för alla
konformade kollimatorer [mm²]

7,5 14 x 14 7,5 14 x 14

8 14 x 14 8 14 x 14

10 16 x 16 10 16 x 16

12,5 18 x 18 12,5 18 x 18

15 20 x 20 14 20 x 20

17,5 24 x 24 15 20 x 20

20 26 x 26 16 22 x 22

22,5 28 x 28 17,5 24 x 24

Komma igång
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Konformade kollimatorer från Brainlab som används
med Novalis Classic

Konformade kollimatorer från Brainlab som används
med alla andra linac (t.ex. Novalis Tx, Novalis TrueBe-
am STx)

25 30 x 30 18 24 x 24

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 Absolut kalibrering av linac

Mätning av nominell linac-uteffekt

Dosalgoritmerna behöver inmatning i form av förhållandet mellan monitorenheter och absorberad
dos i vatten under referensförhållandena för en viss strålkvalitet (se Sida 317).
Detta förhållande definieras som nominell uteffekt från linac
NLout = D(ccal, dcal, SSDcal) / MU
och anges i Gy/100 MU med:
• kalibreringsfältstorleken ccal
• kalibreringsdjupet dcal
• det källa-ytavstånd som användes för kalibrering SSDcal

Inställning av vattenfantom och kammare

Figur 36 
• För att mäta nominell uteffekt från linac måste du använda relevant kalibrerad kammare (se s.

47).
• Ställ in vattenfantomet vid isocenter i nivån med vattenytan (SSD = SID) med referenspunkten

för aktiv kammarvolym inställd vid isocenter (inställningsposition, djup = 0 mm).
• För mätningsändamål flyttas kammaren vertikalt nedåt till ett djup av 100 mm.

Arbetsflöde

Brainlab rekommenderar att du följer en erkänd praxis (t.ex. IAEA TRS-398 eller AAPM TG-51).
Alternativt kan även nedan beskriven procedur användas.

Steg

1. Ställ in vattenfantomet med isocenter i höjd med vattenytan (SSD = SID = 1 000 mm).

2. Justera centrum i den aktiva kammarvolymen så att det sammanfaller med isocenter (vat-
tenytans nivå) och markera detta som djup noll (se Figur 36).

3. Flytta kammaren till kalibreringsdjupet dcal (t.ex. dcal = 100 mm).

Absolut kalibrering av linac
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Steg

4. Ställ in primärkollimatorn och MLC-öppningen på 100 x 100 mm2.

5.
• Tillför 100 MU och erhåll dosimeteravläsningen i Gy (använd alla omvandlingar och kor-

rigeringar som krävs, t.ex. typ av kammare, strålens kvalitet, temperatur, tryck mm.).
• Resultatet måste vara i Gy/100 MU.

6. Vi rekommenderar att alla mätningar upprepas tre gånger och att medelvärdet används
för att öka noggrannheten.

Ange mätresultaten

Mjukvara Inmatningar som krävs i Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
upp till version 5.x

Under Clarkson på sidan General Settings anger du:
• Den uppmätta nominella uteffekten från linac i fältet Nominal LINAC

Output

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
7.x / Physics Admi-
nistration

Under Circular Cone på sidan Circular Cone Settings anger du:
• Den uppmätta nominella uteffekten från linac i fältet Nominal LINAC

Output

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

Ange följande data på fliken Circular Cone i dialogen Properties:
• Den uppmätta nominella uteffekten från linac i fältet Nominal Linac

Output. Viktigt: SSD och djupet för mätningarna av nominell uteffekt
från linac ska inte anges på fliken Circular Cone. Inställningen av no-
minell uteffekt från linac ingår i det totala spridningsvärdet, se Sida
258.

Kontrollera noggrannheten

Det är också möjligt att använda andra inställningar än SSD = 1 000 mm och kalibreringsdjupet
dcal = 100 mm. Mätningarna av NLOut och spridningsreferensdosen

D 100 100mm2 r 0= dcal, ,( )

måste emellertid mätas med samma SSD och vid samma djup (se Sida 258).

För att erhålla en noggrann dos till vattenmätningen måste du utföra ett antal korrigeringar
av dosimeteravläsningen, t.ex. strålens kvalitet (linac-energin), tryck, temperatur och
polaritet. Du måste konsultera den dokumentation som medföljer din dosimetriutrustning
samt de nationella standarder som gäller i ditt land.
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10.3 Spridningsfaktorer (uteffektfaktorer)

Bakgrund

Spridningsfaktorn tar hänsyn till attenueringen av strålar som beror på kollimatorns
inbländningseffekt jämfört med bestrålning med öppet fält.

Inställningar för mätning av spridning (relativ uteffektfaktor)

• Använd den högupplösta detektorn på det sätt som specificeras under Sida 252 för att få fram
noggranna data för små fält.

• Kalibrera om x/y/z-koordinaterna för vattenfantomet om du ändrar detektorn eller dess
orientering.

• Definiera normaliseringsdjupet dnorm. Normaliseringsdjupet väljs oftast som ett genomsnittligt
djup för den högsta dosen (dnorm = 15 mm för en röntgenstråle på 6 MV). Mer information finns
under Sida 261.

NLOUT

e.g.
SSDcal = 1000
dcal = 100

calibrated
chamber
and
ionization
chamber

1

mlc

Scatter Reference

D(30x30,
SSDcal, dcal)

e.g.
SSDcal = 1000
dcal= 100

mlc

2

ionization
chamber

Same detector

Scatter Reference

D(30x30,
SSDcal, dcal)

e.g.
SSDcal = 1000
dcal= 100

mlc

3

high resol.
detector

Scatter

D(cone,
SSDnorm, dnorm)

ISOCENTRIC
e.g.
SSDnorm = 985
dnorm = 15

cone

high resol.
detector

4Same detectorIdentical setup

NLOUT
(e.g. 0.675 Gy / 100 MU)

D(100x100,
SSDcal, dcal)

Figur 37 
Då mätningarna av spridning för den runda konen utförs med en annan inställning och en annan
detektor är mätningen av absolut dos för nominell uteffekt från linac (se s. 256) måste de båda
mätningarna ① och ④ länkas ihop med referensmätningar ② och ③. Brainlab rekommenderar att
Daisy-chain-metoden används genom att använda en mellanliggande fältstorlek (t.ex.
30 x 30 mm²) för övergången mellan den högupplösta detektorn för små fält och den kalibrerade
joniseringskammaren. Om den kalibrerade kammaren är för stor för fältstorleken 30 x 30 mm² ska
en extra (mellanliggande) joniseringskammare inkluderas i kedjan, se Ⓐ nedan.

Nr Komponent

①
Inställning för mätning av nominell uteffekt från linac (se s. 256):
• Oftast icke isocentrisk inställning
• Kalibrerad joniseringskammare

Ⓐ

Valfritt: referensmätning för joniseringskammare:
• Samma fantominställning som ①
• Samma fältinställning som ①
• Joniseringskammare av mellanliggande storlek

Spridningsfaktorer (uteffektfaktorer)
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Nr Komponent

②

Inställning för referensmätning av spridning:
• Samma fantominställning som ①
• Olika MLC-/primärkollimatorfältstorlek, t.ex. 30 x 30 mm²
• Samma detektor som i ①

③
Inställning för referensmätning av spridning:
• Samma inställning som ②
• Samma detektor som används för mätningar av spridning för den runda konen ④

④
Mätningar av spridning från Circular Cone:
• Isocentrisk inställning med djup = dnorm
• Använd den högupplösta detektorn på det sätt som specificeras under Sida 252

Arbetsflöde

Steg

1.
Placera detektorn vid isocenter vid djupet dnorm (SSD = 1 000 mm-dnorm). Se ④ i Figur
37.

2. Tillför 100 MU.

3.
Gör tre mätningar för varje kollimator och använd genomsnittsvärdet för att ta hänsyn till
felaktig dostillförsel/mätning. Håll primärkollimatorerna i samma position som vid mätning-
arna av PDD/TPR och OAR.

4.

Använd den högupplösta detektorn och mät dosen i referensinställningen för spridning.
Se ③ ovan.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Djup = dcal
• Fältstorlek = 30 x 30 mm

5.

Använd joniseringskammaren och mät dosen i referensinställningen för spridning. Se ②
ovan.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Djup = dcal
• Fältstorlek = 30 x 30 mm

6.

Använd joniseringskammaren och mät dosen med den inställning för nominell uteffekt
från linac som beskrivs på s. 256. Se ① ovan.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Djup = dcal
• Fältstorlek = 100 x 100 mm

7. Vi rekommenderar att alla mätningar upprepas tre gånger och att medelvärdet används
för att öka noggrannheten.

Ange mätresultaten

I Beam Profile Editor / Physics Administration väljer du Scatter under Input Values och anger
de motsvarande värdena.

Kontrollera noggrannheten

Inga mätningar får överstiga de specifikationer för fältstorlek som definierats av detektorns
tillverkare.
Den totala spridningsfaktorn St(c) för kollimator c definieras som:

CIRCULAR CONE: ALLMÄN STRÅLDATAMÄTNING

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 259



St (c) =
DHRD(c, dnorm )

D (30 × 30 mm 2 , dcal )
×

DIC(30 × 30 mm 2 , dcal )
DIC(100 × 100 mm 2 , dcal )HRD

där DHRD och DIC är dosavläsningarna för den högupplösta detektorn respektive
joniseringskammaren.
OBS: Viktigt: St(c) måste mätas för varje kollimator separat med samma primärkollimatorposition.
 

Använd inte joniseringskammaren direkt för inställningen för mätning av rund kon. Den är
för stor för en noggrann dosimetri av små fält.

Spridningsfaktorer (uteffektfaktorer)
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10.4 Djupdosprofil

Bakgrund

Djupdosen kan mätas med ett av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

PDD (procentandel
djupdos)

Vattenfantomet är fast. PDD-värdena mäts genom att justera detektorn
vertikalt längs strålens axel.

TPR (vävnadsfantom-
kvot)

Detektorn placeras vid isocenter. TPR-värdena mäts genom att variera
vattennivån (vattenytan).

Normaliseringsdjup

Djupdoserna visar en högsta dos vid vissa djup som bland annat beror på kollimatorns storlek.
Den algoritm som används för dosberäkningen kräver emellertid att alla data normaliseras till
samma djup. I det här avsnittet kallas detta djup för dnorm. Normaliseringsdjupet väljs oftast som
det genomsnittliga djupet för den högsta dosen (dnorm = 15 mm för en röntgenstråle på 6 MV).
Efter denna normaliseringsinstruktion kan det hända att vissa grafer överskrider enigheten.
OBS: TPR/PDD-värdena kan normaliseras godtyckligt, eftersom detta kontrolleras av
dosalgoritmen.
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10.4.1 PDD-mätning

Inställning för mätning av djupdos i procent

• Använd den högupplösta detektorn (se s. 252) med en liten aktiv volym för att få hög spatiell
upplösning.

• Kalibrera om x/y/z-koordinaterna för vattenfantomet om du ändrar detektorn eller dess
orientering.

Figur 38 

Arbetsflöde

Steg

1.

Justera vattenytan till vald SSD. Vi rekommenderar att man använder SSD = 1 000 mm -
dnorm (samma SSD som för mätningarna av spridning för konen).
OBS: Det går också att använda SSD = 1 000 mm.
 

2. Använd vattenfantomsprogrammet för att mäta djupen från 0 till önskat djup (minst
250 mm); se Figur 38.

3.
• Aktivera kontinuerlig bestrålning med linac.
• Detektorn måste fortsätta att mäta under rörelsen.

4.

• Om mätsystemet inte stödjer kontinuerlig datadetektion rekommenderas följande djup
för rekonstruktion av PDD-profilen (för en stråle på 6 MV): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18,
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• Använd vattenfantomsprogrammet för att mäta djupen från 0 till önskat djup.
• Använd en stegstorlek på 1 mm för 0-50 mm djup. För större djup kan en stegstorlek på

1 mm eller 5 mm användas.
• För fotonstrålar med högre energi ska djupen modifieras i enlighet med förväntade för-

ändringar av djupdoskurvan.

Djupdosprofil
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Ange mätresultaten

Mjukvara Steg som krävs

BrainSCAN med
Beam Profile
Editor upp till
version 5.x

1. PDD-data måste först konverteras till TPR-data. Följande approximation
kan användas:

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

Denna approximation utgår ifrån att fantomspridningen inte beror på SSD.

Normaliseringsdjupet dnorm (i millimeter) i fältet Normalization Depth.
Endast TPR-data får anges i TPR-tabellerna.

iPlan RT Dose
med Beam Profi-
le Editor 7.x /
Physics Admi-
nistration

• PDD-värdena kan normaliseras godtyckligt. Normalisering till en vanligt re-
ferensdjup eller -maximum kan emellertid underlätta konsekvenskontroller-
na. Sönderfallsfrekvenser går till exempel lätt att jämföra.

• PDD-värdena för samtliga kollimatorer måste ha samma djupkoordinatvär-
den.

• Konvertering till TPR utförs av iPlan RT Dose med användning av värde-
na för SSD och dnorm.

• Beam Profile Editor: ange SSD under Circular Cone på sidan Circular
Cone Settings.

• Physics Administration: ange SSD under Depth Dose på fliken Circular
Cone i dialogrutan Properties.

Ange djupdosvärdena som ingångsvärden och specificera under Values are ... om dina data är
baserade på TPR- eller PDD-metoden.

Kontrollera noggrannheten

• För att undvika fel på grund av att vattenytan böjs (kapilläreffekter) ska du flytta kammaren
nedifrån och upp.

• Håll primärkollimatorerna i samma position som användes för mätning av spridning och
förskjutningskvot från axeln.

• PDD-profilerna måste mätas för varje kollimator för sig, med samma primärkollimatorposition.

Använd inte en joniseringskammare som är för stor för noggrann dosimetri av små fält.
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10.4.2 TPR-mätning

Inställning för mätning av vävnadsfantomkvot

• Använd den högupplösta detektorn (se s. 252) med en liten aktiv volym för att få hög spatiell
upplösning.

• Kalibrera om x/y/z-koordinaterna för vattenfantomet om du ändrar detektorn eller dess
orientering.

Figur 39 

Arbetsflöde

Steg

1. Placera detektorn i nivå med isocenter.

2. Se till att vattenytan är i nivå med aktiv detektorvolym.

3.
• Aktivera kontinuerlig bestrålning med linac.
• Detektorn måste fortsätta att mäta medan tanken fylls till en vattennivå på 250 mm över

isocenter (se Figur 39).

4.

• Om mätsystemet inte stödjer kontinuerlig datadetektion rekommenderas följande djup
för rekonstruktion av TPR-profilen (för en stråle på 6 MV): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• För fotonstrålar med högre energi ska djupen modifieras i enlighet med förväntade för-
ändringar av djupdoskurvan.

Djupdosprofil
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Ange mätresultaten

Mjukvara Inmatningar som krävs i Beam Profile Editor / Physics Administra-
tion

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
upp till version 5.x

• De TPR-värden som definieras ovan kan användas direkt.
• Under Clarkson på sidan General Settings anger du normalisering-

sdjupet dnorm (i millimeter) i fältet Normalization Depth.

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
(7.x eller högre) eller
Physics Administra-
tion

• Inget SSD-värde behövs i detta fall.
• Eftersom Circular Cone-inställningarna inte kan lämnas tomma, an-

vänd SSD = 1 000 mm eller SSD = 1 000 mm - dnorm.

Ange djupdosvärdena som ingångsvärden och specificera under Values are ... om dina data är
baserade på TPR- eller PDD-metoden.

Kontrollera noggrannheten

• Håll primärkollimatorerna i samma position som användes för mätning av spridning och
förskjutningskvot från axeln.

• TPR-värdena kan normaliseras godtyckligt. Normalisering till en vanligt referensdjup eller -
maximum kan emellertid underlätta konsekvenskontrollerna. Sönderfallsfrekvenser går till
exempel lätt att jämföra.

• TPR-värdena för samtliga kollimatorer måste ha samma djupkoordinatvärden.
• TPR-profilerna måste mätas för varje kollimator för sig, med samma primärkollimatorposition.

Använd inte en joniseringskammare som är för stor för noggrann dosimetri av små fält.
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10.5 Mätning av förskjutningskvot från axeln

Inställning för mätning av OAR

• Använd den högupplösta detektorn (se s. 252) med en liten aktiv volym för att få hög spatiell
upplösning.

• Kalibrera om x/y/z-koordinaterna för vattenfantomet om du ändrar detektorn eller dess
orientering.

Figur 40 

Arbetsflöde

Steg

1. Justera detektorn till isocenternivå, 75 mm under vattenytan.

2. Håll primärkollimatorerna i samma position som vid mätningarna av spridning och PDD/
TPR.

3.

• Om du använder ett automatiskt dosmätningssystem ska du göra en kontinuerlig dos-
mätning för att få fram en så noggrann och kontinuerlig OAR-graf som möjligt.

• Om endast ett icke automatiskt system kan användas måste du se till att mäta i steg
om 0,5 mm i området för brant dosminskning samt var 3-5 mm i de plana delarna av
doskurvan tills dosen faller till mindre än 2 % av maximal dos.

4. Se till att du mäter profilen i både det positiva och det negativa området.

Mätning av förskjutningskvot från axeln
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Ange mätresultaten

Mjukvara Steg som krävs

BrainSCAN med
Beam Profile Editor
upp till version 5.x

Enligt definitionen för förskjutningskvot från axeln:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=

• Normalisera dina data till den dos som uppmättes på centralstrålens
axel r = 0.

• Medelvärdesberäkna motsvarande datapunkter från den negativa och
den positiva grenen.

• I Beam Profile Editor, väljer du OAR under Input Values och anger
de motsvarande värdena.

iPlan RT Dose med
Beam Profile Editor
(7.x eller högre) eller
Physics Administra-
tion

Medelvärdesberäkna motsvarande datapunkter från den negativa och
den positiva grenen.
• Förskjutningskvoterna från axeln kan normaliseras på godtyckligt sätt.
• Normalisering till den dos som uppmättes på strålens centrala axel

r = 0 kan emellertid underlätta konsekvenskontrollerna (exempelvis
kan profilbredden kontrolleras mycket enkelt).

Kontrollera noggrannheten

• Alla kollimatorer måste ha samma radiella koordinatvärden.
• OAR-profilerna måste mätas för varje kollimator för sig, med samma primärkollimatorposition.

OBS: Alternativt kan OAR mätas med användning av dosimetrifilmer inuti ett vattenekvivalent
material, se Figur 40. Använd tillräckligt med bakåtspridningsmaterial under filmen.
 

Använd inte en joniseringskammare som är för stor för noggrann dosimetri av små fält.
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11 CIRCULAR CONE:
CHECKLISTA ÖVER
STRÅLDATA

11.1 Allmänna stråldata för Linacs

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-638)

OBS: Circular Cone stöds i BrainSCAN och iPlan RT version 4.1 och högre.
 

Uppgift Utrustning Klart

Nominell uteffekt från linac (NLOut)
För Excel-mallmetoden, se s. 256, för rådatametoden se s. 275.

Kalibrerad kammare ☐

Relativ uteffektfaktor (spridning)
För Excel-mallmetoden, se s. 258, för rådatametoden se s. 276.

Högupplöst detektor ☐

Mätning av PDD/TPR
För Excel-mallmetoden, se s. 261, för rådatametoden se s. 276.

Högupplöst detektor ☐

Förskjutningskvot från axeln
För Excel-mallmetoden, se s. 266, för rådatametoden se s. 277.

Högupplöst detektor ☐

Förbered strålprofilen (BrainSCAN):
• Ange identifiering, energi, NLOut, normaliseringsdjup och primärkollimator-

fältstorleken
• För varje konformad kollimator: ange spridning St och klistra in OAR- och

TPR/PDD-tabellerna

Beam Profile Editor 5.x ☐

Förbered strålprofilen (iPlan RT Dose 4.x):
• Ange identifiering och energi (allmänna inställningar)
• Ange NLOut, normaliseringsdjup och SSD (inställningar för Circular Cone)
• Förbered tabeller över spridning St, OAR och TPR/PDD (Excelblad) och

klistra in dem i Beam Profile Editor

Beam Profile Editor 7.x ☐

Förbered strålprofilen (iPlan RT Dose 4.5 eller högre):
• Ange identifiering (fliken Machine Selection)
• Välj accelerator och energi (fliken Machine Selection)
• Ange mätdjupet för spridning och PDD-SSD samt värdet för NLOut (fliken

Circular Cone). Fyll i alla flikar och stäng dialogen egenskaper
• Förbered tabeller över spridning St, OAR och TPR/PDD (Excelblad) och

klistra in dem i Physics Administration

Physics Administration
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12 ANGE OCH BEARBETA
STRÅLDATA I PHYSICS
ADMINISTRATION

12.1 Rådata i Physics Administration

Allmän information

Rådataläget i Physics Administration ger dig möjlighet att ange uppmätta stråldata före
bearbetningen. Rådataläget kräver inte längre att du samlar in data i Excel-mallarna.
När du använder Physics Administration kan rådata konverteras till strålprofiler, som därefter
kan användas med maskinprofilerna för behandlingsplanering.
Se detaljer i Användarhandbok för programvara, Physics Administration.
Viktigt: För närvarande är detta steg frivilligt. Excel-mallarna behövs fortfarande för bearbetning
av stråldata för vissa system och energier, se detaljer på s. 28.
Detta kapitel koncentrerar sig på skillnaderna i förhållandet till arbetsflödet med Excel-mallar.
Därför rekommenderar vi bestämt att du läser motsvarande kapitel om Allmän stråldatamätning
innan du använder rådataläget.
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12.1.1 Pencil Beam

Allmän information

Följande är annorlunda i rådataläget för Pencil Beam jämfört med metoden med Excel-mall:
• Djupdosprofilerna kan ha individuella djupkoordinatvärden för varje fältstorlek.
• Diagonala profiler kan ha individuella radie-koordinatvärden för varje djup.
• För vissa MLC har fältstorleken för diagonal profilmätning förändrats, se Sida 273.
• Diagonala profiler måste bearbetas med Physics Administration för att få fram radiella

faktorer.
• Transversella profiler kan ha individuella koordinatvärden för varje djup.
• Transversella profiler måste anges och bearbetas med Physics Administration för att

fastställa parametrarna för korrigering för källfunktion och radiologiskt skifte.

Nominell uteffekt från Linac och bakgrundsläckage

Mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 49 och Sida 52.
Data för nominell uteffekt från linac måste anges i dialogrutan Nominal Linac Output i
gränssnittet för Pencil Beam-rådata:

Steg

1. Ange din absoluta linac-kalibrering genom att definiera avstånd mellan källa och yta, mät-
djup, normaliseringsfältets storlek och nominell uteffekt från linac.

2. Ange läckage för öppna primärkollimatorer och läckage för slutna primärkollimatorer i
sektionen Multileaf Background.

Spridningsfaktorer (uteffektfaktorer)

Mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 55. För att ange mätresultaten
anger du avstånd mellan källa och yta (SSD) och mätdjupet för spridningsmätningen i dialogrutan
Scatter Data.
Viktigt: Dessa värden måste vara desamma som SSD och mätdjupet för mätningen av nominell
uteffekt från Linac. Annars går det inte att generera någon strålprofil.
Justera värdena för MLC- och primärkollimatorstorlek i sektionen Scatter Table i dialogen om det
behövs, och ange dina spridningsdata.
• De grå fälten i provmatristabellerna som finns på s. 67 och framåt måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Det är därför inte nödvändigt att mäta dessa större MLC-fält. Istället räcker det att ange det
sista obligatoriska värde som mäts, t.ex. vid en primärkollimatorinställning på 60 x 60 mm² kan
du använda det värde som uppmättes för MLC-fältet 60 x 60 mm² (0,8710 på s. 127).

Du kan också klistra in en hel spridningstabell på en gång med knappen Klistra in. I så fall
justeras MLC- och primärkollimatorstorlekarna automatiskt. Se Klinisk användarhandbok, iPlan
RT Dose för detaljinformation.

Djupdosprofil

Mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 53. Djupdosprofilerna kan mätas
med en PDD-liknande eller ett TPR/TPR-liknande inställning.
Gör så här för att ange mätresultaten:

Rådata i Physics Administration
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Steg

1.
Definiera mätningsinställningen (PDD- eller TPR/TPR-liknande) i dialogen Depth Dose.
Om en PDD-liknande metod har använts måste du också ange SSD för PDD-mätningen i
dialogen.

2. Justera djupdosens fältstorlekar om det behövs med hjälp av knapparna Add och Remo-
ve i kontrollområdet.

3. Klistra in varje djupdosprofil i motsvarande dialog Depth Dose Profile. Olika koordinat-
värden kan användas för varje fältstorlek.

4.
Du kan också klistra in en tabell med djupdosdata för flera fältstorlekar på en gång med
hjälp av Paste Profiles. I så fall justeras fältstorlekarna automatiskt. Se Klinisk använ-
darhandbok, iPlan RT Dose för detaljinformation.

5. Djupdosprofilerna kan normaliseras på godtyckligt sätt. Normalisering till en vanligt refe-
rensdjup eller -maximum kan emellertid underlätta konsekvenskontrollerna.

Diagonala radiella profiler

De allmänna mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 56. Diagonala
profiler kan mätas med en PDD-liknande eller en TPR/TPR-liknande inställning.
Viktigt: För att få fram diagonala profiler som är lämpliga för beräkning av radiell faktor får
följande (tillagda) MLC:er inte tas bort under mätningen av den diagonala profilen:
• Brainlab m3.
• Siemens ModuLeaf.

MLC-bladen måste vara tillbakadragna.
Gör så här för att ange mätresultaten:

Steg

1.
Definiera mätningsinställningen (PDD- eller TPR/TPR-liknande) i dialogen Diagonal Profi-
les. Om en PDD-liknande metod har använts måste du också ange SSD för mätningen i
dialogen.

2. Justera djupen om det behövs med hjälp av knapparna Add och Remove i kontrollområ-
det.

3. Klistra in varje diagonal profil i motsvarande dialog Diagonal Profile Data. Olika koordinat-
värden kan användas för varje djup.

4.
Du kan också klistra in en tabell med diagonala profiler för flera djup på en gång med
hjälp av Paste Profiles. I så fall justeras djupen automatiskt. Se Klinisk användarhand-
bok, iPlan RT Dose för detaljinformation.

5. Diagonala profiler kan normaliseras godtyckligt.

När samtliga diagonala profiler (och djupdosdata) har angetts kan de radiella faktorerna beräknas.
Se Klinisk användarhandbok, iPlan RT Dose för detaljinformation.

Transversella profiler

Mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 62 och Sida 61.
Gör så här för att ange mätresultaten:

Steg

1.
Definiera mätningsinställningen (PDD- eller TPR/TPR-liknande) i dialogen Transversal
Profiles. Om en PDD-liknande metod har använts måste du också ange SSD för mätning-
en i dialogen.

2. Justera djupen om det behövs med hjälp av knapparna Add och Remove i kontrollområ-
det.
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Steg

3. Klistra in varje transversell profil i motsvarande dialog Transversell Profile Data. Olika ko-
ordinatvärden kan användas för varje djup och riktning.

4.
Du kan också klistra in en tabell med transversella profiler för flera djup på en gång med
hjälp av Paste Profiles. I så fall justeras djupen automatiskt. Se Klinisk användarhand-
bok, iPlan RT Dose för detaljinformation.

5. Transversella profiler kan normaliseras godtyckligt.

När samtliga transversella profiler (och efter att de radiella faktorerna har beräknats) kan
parametrarna för källfunktionskorrigering och radiologiskt bladskifte beräknas. Se Klinisk
användarhandbok, iPlan RT Dose för detaljinformation.

Dynamiskt bladskifte

Mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 64.
Ange resultatet av mätningen av dynamiskt bladskifte i dialogen Dynamic Leaf Shift.
Det dynamiska bladskiftet kan beräknas i dialogen Dynamic Leaf Shift.

Rådata i Physics Administration
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12.1.2 Circular Cones

Allmän information

Följande är annorlunda i rådataläget för Circular Cone jämfört med metoden med Excel-mall:
• Inställningen för nominell uteffekt från Linac definieras oberoende av inställningen för spridning.
• Spridningsdata avser endast dosen med Circular Cone till ett referensfält (och inkluderar inte

eventuella ändringar av inställningsförhållandena).
• Djupdosprofilerna kan ha individuella djupkoordinatvärden för varje kollimator.
• Profilerna för förskjutningskvot från axeln kan ha individuella radiekoordinatvärden för varje

kollimator.
Alla dosmätningar med koner måste göras med samma inställning för primärkollimatoröppning!
Primärkollimatorfältstorleken måste anges i dialogen Properties i rådata för Circular Cone.

Nominell linac-uteffekt

Mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 256.
Konvertering till isocentrisk inställning
Om den nominella uteffekten från Linac har mätts med en annan inställning (källa-ytavstånd
(SSD) och djup) än spridningsmätningen måste ytterligare två dosvärden rörande inställningen av
nominell uteffekt från Linac (NLOut) i förhållande till inställningen för spridning mätas:
• Dosen för NLOut-inställningen med användning av det SSD och djup som användes vid

NLOut-mätningen
• Dosen för spridningsinställning vid isocenter vid mätningen för spridningsdjup (se Sida 276)

Båda dessa mätningar måste göras för normaliseringsfältstorleken med användning av samma
detektor. Brainlab rekommenderar att mätningen upprepas tre gångar och att medelvärdet
används för att öka noggrannheten.
Att använda den kalibrerade kammare som användes för mätningen av NLOut är effektivt för att
utföra en NLOut-mätning vid isocenter. I så fall kan man direkt ange den NLOut som definierats
vid isocenter och behöver därmed inte använda konverteringsfaktorerna. Att ange NLOut med en
annan inställning kan å andra sidan underlätta jämförelser av absolut linac-kalibrering, t.ex. av
Pencil Beam-data som använder samma energi.
Inställning för mätning för konvertering till isocentrisk inställning:

Figur 41 
Ange mätresultaten
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Data för nominell uteffekt från linac måste anges i dialogen Nominal Linac Output i gränssnittet för
rådata med Circular Cone. Ange din absoluta linac-kalibrering genom att definiera Source
Surface Distance, Measurement Depth, Normalization Field Size och Nominal Linac Output.
Om det behövs måste dosen för NLOut-inställningen och dosen för Spridningsinställningen också
anges i dialogen Nominal Linac Output.

Spridning

Spridningsfaktorerna för rådata med Circular Cone definieras vid isocenter som:

St
rawdata c( ) D c r 0=, dmeasurement,( ) D ccal r 0=, dmeasurement,( )=

Rekommendationerna för mätdjupet dmeasurement är (det genomsnittliga) djupet för den högsta
dosen (t.ex. 15 mm för en röntgenstråle på 6 MV). Alla mätningar av spridning måste göras vid
isocenter, dvs med SSD = 1 000 mm - dmeasurement.
ccal är den storlek på normaliseringsfältet som används för mätning av nominell uteffekt från Linac
(normalt 100 x 100 mm²), och c definierar konen.
Viktigt: Ovanstående definition av spridning är annorlunda än den definition av (total) spridning
som ges i Sida 258!
Inställning:

Steg

1.

Använd den högupplösta detektorn på det sätt som specificeras under Sida 252 för att få
fram noggranna data för små fält.
Brainlab rekommenderar att Daisy-chain-metoden används genom att använda en mel-
lanliggande fältstorlek (t.ex. 30 x 30 mm2) för övergången mellan den högupplösta detek-
torn för små fält och joniseringskammaren. Inga mätningar får överstiga de specifikationer
för fältstorlek som definierats av detektorns tillverkare.

2. Kalibrera om x/y/z-koordinaterna för vattenfantomet om du ändrar detektorn eller dess ori-
entering.

3. Definiera mätdjupet (se ovan).

Ange mätresultaten

Steg

1. Ange mätningsdjupet för spridningsdata i dialogen Properties för Circular Cone-data.

2. Använd knapparna Add och Remove i kontrollpanelområdet om det behövs för att justera
tillgängliga kondiametrar.

3. Ange spridningsvärdet för varje kon i motsvarande datadialog Circular Cone.

Djupdosprofiler

Mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 261. Djupdosprofilerna kan
mätas med en PDD-liknande eller en TPR/TPR-liknande inställning.
Gör så här för att ange mätresultaten:

Steg

1.
Definiera mätningsinställningen (PDD- eller TPR/TPR-liknande) i dialogen Properties.
Om en PDD-liknande metod har använts måste du också ange SSD för PDD-mätningen i
dialogen Properties.

2. Använd knapparna Add och Remove i kontrollpanelområdet om det behövs för att justera
tillgängliga kondiametrar.

3. Klistra in varje djupdosprofil i motsvarande datadialog Circular Cone. Varje Circular Cone
kan ha sina egna koordinatvärden.
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Steg

4.
Djupdosprofilerna kan normaliseras på godtyckligt sätt. Normalisering till en vanligt refe-
rensdjup eller -maximum kan emellertid underlätta konsekvenskontrollerna. Sönderfalls-
frekvenser går till exempel lätt att jämföra.

Förskjutningskvot från axeln

Mätinstruktionerna för inställning och arbetsflöde beskrivs i Sida 266.
Gör så här för att ange mätresultaten:

Steg

1. Medelvärdesberäkna motsvarande datapunkter från den negativa och den positiva gre-
nen.

2. Ange OAR-mätdjupet i dialogen Properties.

3. Använd knapparna Add och Remove i kontrollpanelområdet om det behövs för att justera
tillgängliga kondiametrar.

4. Klistra in varje OAR-dosprofil i motsvarande datadialog Circular Cone. Varje Circular
Cone kan ha sina egna koordinatvärden.

5.
Förskjutningskvoterna från axeln kan normaliseras på godtyckligt sätt. Normalisering till
den dos som uppmäts på centralstrålens axel r = 0 kan emellertid underlätta konsekvens-
kontrollerna.
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13 IMRT
13.1 Möjligheten att tillföra IMRT-bladsekvenser

Översikt över bladsekvensering

Brainlabs program för strålbehandlingsplanering skapar ett bladrörelsemönster för IMRT-fält med
användning av den inbyggda bladsekvenseringsalgoritmen (Figur 42). I den här typen av mönster
definieras bladens positioner vid ett antal kontrollpunkter som en funktion av den ackumulerade
fraktionerade dos som hittills har tillförts. Beroende på vilket system som används för att ge
behandlingen tillförs denna sekvens efter kontrollpunkterna antingen dynamiskt eller i segment,
där segmenten konverteras till en serie statiska konforma strålar.

Exempel: dynamiskt mönster för IMRT-bladrörelse

Figur 42 

Korrekt bladrörelse och segmentell dostillförsel

I ovanstående illustrationer definierar varje kontrollpunkt bladets positioner vid en viss
ackumulerad fraktionerad dos, vilket anges under varje bladmönster som visas.
För att kunna tillföra det beräknade bladrörelsemönstret på korrekt sätt måste systemet (linac och
MLC) följa det exakta bladmönster som beräknats som en funktion av den ackumulerade

IMRT
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fraktionerade dosen, och även bestråla med erforderlig fraktionerad dos för varje segment
(segmentell dos) på korrekt sätt.

Dosavvikelser

Avvikelser mellan den planerade och tillförda dosen kan inträffa om systemet antingen inte kan
positionera bladen på korrekt sätt enligt föreskriven fraktionerad dos, eller inte bestrålar med
erforderlig fraktionerad dos för ett visst segment. Nedan finns exempel på scenarion som kan leda
till signifikanta avvikelser i dostillförseln till patienten, särskilt om extrema parameterinställningar
som exempelvis höga dosrater eller en låg dos per IMRT-stråle kombineras:
1. Allmänna begränsningar i bladpositioneringsnoggrannheten för MLC.
2. Under dynamisk IMRT-tillförsel når inte systemet erforderliga positioner för en viss tillförd

fraktionerad dos. Detta är normalt fallet om MLC:ns högsta bladhastighet överskrids och ett
högt bladtoleransvärde används (se Sida 282). Då erforderlig bladhastighet för ett visst
mönster beror på dosraten och vilken MU för IMRT-strålen som ställts in på linac, kommer
höga dosrater i kombination med låg MU per IMRT-stråle mer sannolikt leda till de beskrivna
avvikelserna (Xia et al. 2002).

3. På grund av linacs/MLC:s kontrollsystem och/eller slumpmässiga oregelbundenheter i
strålningens stabilitet kan den tillförda fraktionerade dosen per segment avvika från den
planerade fraktionerade dosen. Detta gäller särskilt vid små dosfraktioner per IMRT-segment,
och kan påverka alla IMRT-modaliteter. Om dosen per segment till exempel är 2 MU och linac
tillför denna dos till inom ±1 MU kan det potentiella segmentella dosfelet bli så stort som 50 %.
En högre dosrat kan också leda till dosavvikelser. Mer information om linacs utgående stabilitet
och dess påverkan på IMRT-tillförseln finns i publikationer av Grigorov G. et al. (2006),
Partridge M. et al. (1998) och Rajapakshe R. et al. (1998). Ett specialfall av denna typ av
avvikelse inbegriper det frivilliga ljusinställningsfältet som kan läggas till IMRT-sekvensen för
att möjliggöra verifiering av patientpositionering och strålinställning före behandlingen. Mer
information finns under Sida 283.

Begränsning av bladhastigheten

Dynamisk IMRT:
För att undvika situationer där tillförseln av en dynamisk bladsekvens får bristande noggrannhet är
det möjligt att aktivera begränsning av bladhastigheten i bladsekvenseringsalgoritmen. Baserat på
dosfraktionen för varje segment och högsta tillåtna bladhastighet för MLC beräknar algoritmen det
största avstånd per segment som ett blad får förflytta sig. Om ett blad bryter mot gränsen för
högsta bladhastighet infogas nya segment för att låta bladet förflytta sig hela avståndet i två eller
flera segment. Till följd av detta kan bladsekvenseringsfaktorn bli högre, och fältstorleken per
segment kan bli mindre för sekvenser med begränsad bladhastighet.
Om du inte använder begränsad bladhastighet visar programmet ett varningsmeddelande i
planens status som visar att högsta tillåtna bladhastighet har överskridits.
I extrema fall med mycket höga dosrater och låga MU-värden kan det hända att
hastighetsbegränsningen inte går att hålla ens med begränsad bladhastighet. I så fall ska du
minska dosraten. Att minska den lilla strålens storlek kan också hjälpa till att uppfylla
begränsningen av bladhastighet.
Step-and-Shoot IMRT:
Beroende på vilken linac och MLC-kontrollenhet som används kan det vara användbart att
använda algoritmen för begränsning av bladhastighet vid Step-and-Shoot IMRT-behandling av
standardtyp (inte för statisk Step-and-Shoot). Därför kan du aktivera begränsning av bladhastighet
om Standard Step-and-Shoot har valts. Om detta inte aktiveras visas emellertid inga varningar.

Säkerhetsanvisningar

De scenarion som beskrivs här är bara exempel på möjliga begränsningar som kan leda till
signifikanta avvikelser mellan planerad och tillförd dos i den händelse extrema parametrar som
hög dosrat och låg ordinerad dos kombineras. Dessa scenarion utgör inte någon fullständig
beskrivning av potentiella problem. Det måste noga verifieras om en kombination av höga
dosrater med låg stråldos ger acceptabla behandlingsresultat, och huruvida detta avsevärt
förkortar den övergripande patientbehandlingstiden.

Möjligheten att tillföra IMRT-bladsekvenser
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För mer information om hur man kvalitetssäkrar maskinen i klinisk miljö för att verifiera systemet
linac/MLC:s prestanda, och hur man kvalitetssäkrar IMRT-patienter, se publikationer av Linthout
N. et al. (2003) och LoSasso, T. et al. (2001).

Att använda ett behandlingssystem med extrema parametrar som exempelvis hög dosrat,
låg MU per stråle eller hög bladhastighet kan leda till felaktig tillförsel av den planerade
behandlingsdosen. Det är fysikerns ansvar att säkerställa att den planerade
behandlingsdosen tillförs patienten på korrekt sätt. Detta inbegriper ansvar för valet av
lämpliga behandlingsparametrar.

IMRT
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13.1.1 Dynamisk IMRT-tillförsel och bladtoleransinställningar

Bakgrund

Bladsekvenseringsmönstren för dynamiska IMRT-behandlingar med en linac från Varian
definieras i DMLC-filerna. Dessa filer innehåller de planerade bladpositionerna som en funktion av
ackumulerad fraktionerad dos (relativt ackumulerat dosvärde) för vissa segment (kontrollpunkter).
Dessa filer skickas antingen till MLC-kontrollenheten av R&V-systemet eller kan exporteras direkt
av ditt strålbehandlingsplaneringsprogram från Brainlab och kopieras till MLC-arbetsstationen
manuellt.

Kraven på bladsekvenseringens noggrannhet

Under normala förhållanden, dvs. så länge den högsta tillåtna bladhastigheten inte överskrids,
kan MLC-kontrollenheten i kombination med linac följa det planerade bladsekvenseringsmönstret
med acceptabel noggrannhet (om man antar att bladpositionerna är linjärt beroende av varandra
mellan på varandra följande segment). För att säkerställa korrekt tillförsel samplar MLC-
arbetsstationen de faktiska bladpositionerna och den ackumulerade fraktionerade dos som hittills
tillförts av linac med en viss repetitionshastighet. Dessa resultat jämförs sedan med de värden
som definierats av bladsekvensen.
Vid extrema parametrar, t.ex. höga dosrater i kombination med en låg strål-MU (fraktionerade
behandlingar) kan den högsta tillåtna bladhastigheten för en viss MLC överskridas av vissa blad
vid vissa punkter under tillförseln. Som ett resultat av detta avviker den faktiska bladpositionerna
från de planerade. Om denna avvikelse överskrider det toleransvärde som definierats i DMLC-
filen skickar MLC-arbetsstationen en strålpaussignal till linac för att stoppa strålningen.
Att välja ett stort toleransvärde för att tillåta stora avvikelser av bladens positioner kan leda till
avsevärda skillnader mellan tillförd och planerad IMRT-dos. Att å andra sidan välja mycket små
toleransvärden kan leda till ett stort antal strålpauser, vilket också kan öka avvikelsen mellan
planerad och tillförd dos. Mer information finns i en publikation av LoSasso et al. (2001).
För att undvika situationer där bladen inte kan följa den planerade bladsekvensen bör i teorin en
så låg dosrat som möjligt väljas på linac. Den valda dosraten på linac kommer emellertid alltid att
vara en kompromiss mellan en noggrann och korrekt dostillförsel till patienten (verifierad genom
mätningar på fantomer) och allmän behandlingstid. För att fastställa lämpliga initiala parametrar
för IMRT-behandlingar måste behandlingar på fantomer utföras med olika parameterinställningar
och mätningar av absolut dos för hela den bestrålade volymen. Dessa mätningar måste sedan
jämföras med den planerade/beräknade dosfördelningen.
De bladpositioner och dosfel som loggas av MLC-arbetsstationen (DynaLog-fil) kan också
användas för att isolera potentiella problem i tillförseln av planen. Mer information finns i
publikationer av LoSasso et al. (2001), Xia et al. (2002), och Stell et al. (2004).
Bladtoleransvärdet kan justeras i R&V-systemet. Mer information om hur man justerar denna
parameter finns i dokumentationen till ditt R&V-system.

Säkerhetsanvisningar

Innan behandlingsplanen verifieras med ett fantom kan en analys av de bladpositionsfel som
loggats av MLC-arbetsstationen (DynaLog-filen) vara användbart för att hitta potentiella avvikelser
vid tillförseln av planen. För mer information om hantering och utvärdering av data, se lämplig
dokumentation efter behov.

En hög inställning för bladtolerans för IMRT i kombination med extrema
behandlingsparameterinställningar, exempelvis hög dosrat för en plan med låg dos per
stråle, kan leda till att den planerade behandlingsdosen tillförs med bristande noggrannhet.
Det är fysikerns ansvar att säkerställa att den planerade behandlingen tillförs på korrekt
sätt. Detta inbegriper ansvar för valet av lämpliga behandlingsparametrar.

Möjligheten att tillföra IMRT-bladsekvenser
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13.1.2 Ljusinställningsfält

Bakgrund

Bladsekvenseringsmönstret för IMRT som skapas av ditt strålbehandlingsprogram från Brainlab
kan som ett frivilligt alternativ starta med ett ljusinställningsfält som representerar formen på
tumörens yttre kontur. Syftet med detta fält är att verifiera korrekt patient- och strålinställning i fall
när lokaliserade CT-scanningar används i kombination med målpositioneringsöverlägg (target
positioner overlays).
Den dosfraktion för det segment som tilldelats ljusinställningsfältet av
behandlingsplaneringsprogrammet är mycket liten (standardvärdet = 0,001 eller 0,1 %) jämfört
med den totala planerade dosen för IMRT-sekvensen. På grund av MLC-kontrollenhetens/linac-
systemets svarstid kan den dosfraktion som tillförs till det första fältet vara högre än den
planerade. Detta kan signifikant påverka den tillförda dosen, särskilt i fall när höga dosrater
kombineras med en liten stråldos. Av detta skäl ska ljusinställningsfältet inaktiveras om det inte
behövs för verifiering av patientinställningen. Om ljusinställningsfältet behövs måste den dosrat
som väljs för patientbehandlingen vara tillräckligt liten för att förhindra oacceptabla dosavvikelser
under tillförseln.
En sammanfattning av effekten ges nedan. Mer information om potentiella variationer i den dos
som tillförs av individuella IMRT-segment finns i publikationer av Xia et al. (2002), Stell et al.
(2004) och Li et al. (2003).

Segment i ljusinställningsfältet

Exempel på sekvens i ljusinställningsfält:

0.001 - Setup Light Field 0.2 - First Segment 0.4 - Second Segment
① ② ③

Figur 43 

Nr Komponent

① Planerad fraktionerad dos på 0,001

② Första IMRT-segmentet med en ackumulerad fraktionerad dos på 0,2

③ Andra IMRT-segmentet med en ackumulerad fraktionerad dos på 0,4

MLC-kontrollenhetens roll

Som beskrivits i tidigare sektioner beror noggrannheten på IMRT-stråltillförseln på samspelet
mellan de planerade behandlingssekvenserna, dosraten och den totala ordinerade dosen. När
dessa faktorer är korrekt balanserade kan MLC-kontrollenheten positionera bladen korrekt och
utan fördröjningar för den fraktionerade dos som ordinerats. MLC-kontrollenheten samplar
regelbundet bladens positioner och den ackumulerade fraktionerade dosen som hittills bestrålats
av linac (aktuell samplingstid för Varian MLC-kontrollenhet är cirka 55 ms). Under varje
samplingsintervall planerar MLC-kontrollenheten nästa bladposition baserat på aktuell
ackumulerad dosfraktion och motsvarande segment i IMRT-planen.

IMRT
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För stor dos

Om de samplade bladpositionerna är utanför tillåtet område för planerade positioner (se Sida 282)
skickar MLC-kontrollenheten en strålpaussignal till linac för att stoppa strålningen. Under
intervallet mellan samplingscyklerna samt signalöverföringsintervallet och linacs svarstid kan det
ske en fördröjning på några samplingscykler tills strålningen faktiskt stoppas.
Som ett resultat av detta kan det första segmentet i en IMRT-sekvens (se Figur 43) få en något
större segmentell dos än planerat (för stor dos). I efterföljande segment kan slumpmässiga
avvikelser också inträffa, och leda till antingen en ökning eller en minskning av den segmentella
dosen. Linacs doskontrollsystem stoppar strålningen så snart ordinerad MU för IMRT-strålen nås.
Som ett resultat av detta får det sista segmentet i IMRT-sekvensen en reducerad fraktionerad dos
(se Figur 43). effekten blir att total MU som tillförs strålen blir den avsedda.
Detta beteende är typiskt för linac/MLC-kontrollsystemen, och är inte begränsat till ett visst
bladsekvenseringsmönster. Den relativa dosavvikelserna från en tillförd plan ökar emellertid vid
höga dosrater från linac eller en låg stråldos, och varierar också beroende på den tillförda IMRT-
sekvensens individuella egenskaper.

Fraktionerad dos per segment

Segm. Fractional Dose 

0.001 

0.999 / N 

SLF 1st Seg 2nd Seg ... nth Seg

0.001 

0.999 / N 

SLF 1st Seg 2nd Seg ... nth Seg

Segm. Fractional Dose 

Planned Sequence

Delivered Sequence 

Figur 44 
Den övre grafen (se Figur 44 ovan) visar den fraktionerade dosen för ljusinställningsfältet (SLF)
och en sekvens av n IMRT-segment som planerats av behandlingsplaneringsprogrammet. Den
nedre grafen illustrerar den faktiska fraktionerade dosen per segment under IMRT-tillförseln. På
grund av svarstiden i doskontroll-loopen bestrålas ljusinställningsfältet i början av sekvensen med
en fraktionerad dos som är större än planerat. Eftersom linac stoppar strålningen om den
ackumulerade fraktionerade dosen når 1 kommer det/de sista segmentet/segmenten att få en
mindre fraktionerad dos. Total MU för IMRT-strålen förändras inte av detta beteende, men det
första segmentet får en högre dos och det/de sista segmentet/segmenten får en lägre dos. Detta
inträffar även när inget ljusinställningsfält används.

Aktivera/inaktivera ljusinställningsfältet

I iPlan RT Dose kan ljusinställningsfältet aktiveras/inaktiveras i maskinprofilen med hjälp av
programmet Beam Profile Editor / Physics Administration. Mer information om hur man
aktiverar och inaktiverar export av ljusinställningsfält finns i användarguiden till iPlan RT Dose.

Möjligheten att tillföra IMRT-bladsekvenser
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Säkerhetsanvisningar

Om man använder ett ljusinställningsfält i kombination med extrema
behandlingsparameterinställningar, exempelvis hög dosrat för en plan med låg dos per
stråle, kan leda till att den planerade behandlingsdosen tillförs med bristande noggrannhet.
Det är fysikerns ansvar att säkerställa att den planerade behandlingen tillförs på korrekt
sätt. Detta inbegriper ansvar för valet av lämpliga behandlingsparametrar. Om ett
ljusinställningsfält inte behövs för att verifiera inställningen bör det inaktiveras.

IMRT
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13.1.3 Tillförsel med dynamisk konform båge

Bakgrund

Vid dynamiska bågbehandlingar delar ditt strålbehandlingsplaneringsprogram från Brainlab internt
in en båge i jämnt fördelade steg om 10°. Vid varje vinkelposition beräknas ett individuellt MLC-
fält, och bladen anpassas efter PTV:s kontur. Därmed representeras varje båge av en sekvens
kontrollpunkter som definierar ett bladsekvenseringsmönster som en funktion av gantryvinkeln
längs bågen. För bågtillförsel får Varian MLC-arbetsstation information om dessa sekvenser i
speciella dynamiska MLC-filer för bågar. Dessa filer tillhandahålls antingen av R&V-systemet eller
exporteras direkt av TPS-systemet och överförs manuellt till MLC-arbetsstationen.

Bladtolerans

I likhet med det dynamiska IMRT-läget (se Sida 282) innehåller dynamiska MLC-filer för bågar ett
bladtoleransvärde som definierar den avvikelse mellan faktisk och förväntad bladposition som
tolereras av systemet under behandlingen. Till skillnad från dosdynamiskt behandlingsläge i IMRT
implementerar MLC-kontrollenheten ett MLC-lås, och behandlingen avbryts om bladtoleransen
överskrids.
Även om behandlingsplaneringsprogrammet tar hänsyn till begränsningarna i linac under
beräkningen av den dynamiska bladsekvensen för bågen ska behandlingsplanerna inte desto
mindre verifieras på fantomer med användning av samma parameterinställningar som för
patientbehandlingen. Särskild omsorg ska ägnas åt inställningen av parametrar som dosrat och
bladtolerans.
Bladtoleransvärdet kan justeras i R&V-systemet. Mer information om hur man justerar denna
parameter finns i dokumentationen till ditt R&V-system.

Säkerhetsanvisningar

Innan behandlingsplanen verifieras med ett fantom kan en analys av de bladpositionsfel som
loggats av MLC-arbetsstationen (DynaLog-filen) vara användbart för att hitta potentiella avvikelser
vid tillförseln av planen. För mer information om hantering och utvärdering av data, se lämplig
dokumentation efter behov.

På grund av stegökningen med 10 grader för dosberäkningar för konforma
bågbehandlingar kan den beräknade dosen vara felaktig. Det rekommenderas starkt att
verifiering på fantom utförs för varje konform bågbehandlingsplan.

Möjligheten att tillföra IMRT-bladsekvenser
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14 KVALITETSSÄKRING
14.1 Introduktion till kvalitetssäkring

Vikten av kvalitetssäkring

Upprättandet av ett omfattande kvalitetssäkringsprogram är en av de allra viktigaste uppgifterna
på en onkologisk strålbehandlingsavdelning. För att fastställa lämpliga procedurer och processer
finns det olika publikationer som ger information om vilka aspekter som bör beaktas. De mest
omfattande artiklarna i detta ämne är de rapporter som publicerats av IAEA (TRS-430 2004) och
AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40 (arbetsgruppen för strålbehandling) (Kutcher
et al. 1994).

Syftet med detta dokument

Detta dokument är inte avsett som en fullständig riktlinje eller arbetsinstruktion. Det påstås inte
heller utgöra en allomfattande checklista över de procedurer som måste utföras innan
patientbehandling startas. Det beskriver bara metoder som är allmänt relevanta för driftsättning av
system och hänvisar till relaterade dokument som publicerats av det internationella
sjukhusfysikersamhället. Den utrustning, metoder och tester som föreslås här kan därför behöva
modifieras efter givna standarder, bestämmelser eller anvisningar.

Översikt över kvalitetssäkringsprocedurer

Kvalitetssäkringsprocedurerna kan delas in i:
• Maskinrelaterad QA (se Sida 289)
• Patientrelaterad QA (se Sida 291)
• Patientspecifik QA (se Sida 293)

KVALITETSSÄKRING

Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik 287



14.1.1 Utrustning som behövs

Krav på standardutrustning

Varje avdelning för strålbehandling behöver viss dosimetriutrustning. Följande standardutrustning
måste finnas till hands för att underlätta de driftsättningsprocedurer som krävs:
• Motoriserad vattenfantomtank med kontrollprogram
• Olika relativa dosdetektorer (t.ex. joniseringskammare, diod eller diamant)
• En absolut kalibrerad dosdetektor och en kalibrerad elektrometer
• Fasta vattenfantomer som är försedda med kammarborrningar för absoluta dosmätningar, och

som också stödjer införandet av radiografisk eller radiokrom film
• Radiografisk film och filmframkallare, eller radiokrom film, kalibrerad filmscanner och

filmanalys- och dosjämförelseprogram (eller en 2-dimensionell matris med tillräcklig spatiell
upplösning och kontrollprogram)

• Valfritt: antropomorft fantom för att verifiera vävnadsheterogenitet

Kalibrering av utrustningen

Du måste se till att den utrustning som används är korrekt kalibrerad. För att kunna göra
jämförelser bör flera enheter av liknande typ finnas till hands, t.ex. två eller fler
strålningsdetektorer.

Testkrav

Testerna ska utföras i enlighet med de riktlinjer som fastställts av sjukhusets direktör och av den
sjukhusfysiker som är ansvarig för systemdriften. Vilka tester som krävs varierar beroende på
vilken linac och strålkollimeringshårdvara som används samt på vilka indikationer som ska
behandlas med denna hårdvara. Kraven i de olika fallen kan också variera beroende på lokal
lagstiftning.

Planeringsprogram

Brainlabs planeringsprogram innehåller verktyg som stöd för kvalitetssäkringsprocessen.
fantommappnings- och mätfunktionen, till exempel, och dosexportfunktionen gör det möjligt att
utvärdera dosfördelningen och göra jämförelser av planfilm med programvara från tredje part.

Introduktion till kvalitetssäkring
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14.2 Maskinrelaterad kvalitetssäkring

När krävs maskinrelaterad kvalitetssäkring?

Maskinrelaterad kvalitetssäkring måste utföras varje gång någon del av systemet byts ut eller
modifieras. Du vill kanske upprepa den maskinrelaterade kvalitetssäkringen regelbundet (t.ex.
några gånger om året) för att säkerställa lämplig noggrannhet för systemet som helhet.

Säkerhetsanvisningar

Se till att dina stråldatamätningar är uppdaterade och att dosalgoritmerna är korrekt
konfigurerade och kalibrerade. Kontrollera regelbundet konfigurationen och kalibreringen
med hjälp av fantommätningar.

Om en eller flera komponenter i behandlingssystemet har modifierats, bytts ut eller
kalibrerats om måste förnyad validering av behandlingsplaneringssystemet i kombination
med behandlingssystemet utföras i enlighet med era processer för kvalitetssäkring. Om
komponenter har modifierats som påverkar systemets dosimetriska parametrar måste
stråldatamätningarna göras om och reviderade data anges i systemet med hjälp av Beam
Profile Editor / Physics Administration.
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14.2.1 Specifika tester

Bakgrund

Driftsättning av maskinen måste inbegripa tester av minst de punkter som anges nedan.

Bildtagningsenheter

• Testa t.ex. genom att verifiera HU-kalibreringen av CT-scannern.
• Hounsfield-enheter konverterade till elektrondensitet är grundvalen för alla

dosberäkningsalgoritmer. Bildtagningsenhetens noggrannhet är därför ytterst betydelsefull.

Linac-systemets mekaniska och kinetiska egenskaper

Testa följande:
• Isocenters reproducerbarhet, beroende på rotationerna (gantry, bord och kollimator) samt

Winston-Lutz-tester
• Lokaliseringens noggrannhet och reproducerbarhet (t.ex. med lokaliseringslasrar,

målpositioneringsanordningar eller masksystem)
• Noggrannhet och reproducerbarhet på bladens positioner och rörelser samt bladpositionernas

beroende av gantryts position (gravitation)
• Noggrannhetstest av kollimatorns rotation (star-test, Rosca et al. 2006)

Stråldata och dosberäkning

Typ av test Ska inbegripa

Alla behandlingsmo-
daliteter

Absoluta dosmätningar för olika fältstorlekar som täcker samtliga behand-
lingstyper som ska ges.
Verifiering av strålprofilen med olika inställningar och med användning av
olika detektorer. Exemplen inkluderar djupdosfördelning, radiella/transver-
sella profiler, halvskuggans noggrannhet, regelbundna och oregelbundna
strålfält samt en relativ jämförelse av 2D- och 3D-dosfördelningarna för
olika fält och inställningar.
Överföring mellan och inom blad (filmmätning, Cosgrove et al. 1999).
Oberoende kontroller av beräknade MU.

Dynamiska bågar/
HybridArc (Grebe et
al 2001)

Gantryts rörelser (tillförlitligheten på start-stoppvinklar, kontinuerlig rörel-
se, MU-tillförsel under bågrörelser, gantryts rotationshastighet, beroende
av dosrat och bladhastighet).
Dynamiska bladrörelser.
Avbruten/fortsatt behandling.

IMRT (LoSasso et
al. 2001)

Individuell strålfluensfördelning vid IMRT.
Dosratens beroende av bladrörelsens noggrannhet (Zygmanski et al.
2003, Xia et al. 2002).
Dynamiskt bladskifte (LoSasso et al. 1998).
Avbruten/fortsatt behandling.

Dataöverföring

• Korrektheten på dataöverföringar till R&V-system och linac (linacs skalkonvention)
• Korrektheten på dataöverföringar till patientpositioneringssystem som exempelvis ExacTrac
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14.3 Patientrelaterad kvalitetssäkring

När krävs patientrelaterad kvalitetssäkring?

Efter driftsättning av maskinen ska de kvalitetssäkringsprocedurer som utförs simulera hela
arbetsflödet vid behandlingen av patienten. Detta ska inbegripa behandlingar som normalt utförs
på sjukhuset samt även oberoende dosberäkningar vid valda punkter i ett fantom. Dosen i sådana
fall kan antingen bestämmas manuellt eller med användning av en alternativ algoritm.

Säkerhetsanvisningar

Mät den absoluta noggrannheten hos iPlan behandlingsplaneringssystem i kombination
med det behandlingssystem som används med hjälp av fantomer. Den uppmätta
noggrannheten måste beaktas när planparametrarna konfigureras för att säkerställa en
noggrann behandling.
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14.3.1 Rekommenderade procedurer

Simulering av hela patientbehandlingen

Simulering av hela patientbehandlingen ska utföras med användning av ett antropomorft fantom
monterat på lokaliseringshårdvaran (om tillämpligt).
• Den ska inbegripa samtliga steg under behandlingen, från CT- och MR-scanning till bildfusion,

behandlingsplanering, dataöverföring, positionering, dostillförsel till fantomet, dosmätning och
jämförelse av de erhållna resultaten.

• Simuleringen ska upprepas för alla behandlingsmodaliteter, indikationer och energinivåer som
är möjliga (t.ex. statiska/dynamiska IMRT-behandlingar, HybridArc-behandlingar, konforma/
dynamiska bågar, olika fältstorlekar och vävnadsinhomogeniteter).

Absolut och relativ dosmätning

Detta måste utföras för enstaka strålelement samt för behandlingsplanen som helhet med
användning av lämpliga detektorsystem, till exempel film med ett filmanalysverktyg, mätning av
avstånd till överensstämmelse (Harms et al. 1998), gammaindex (Low et al. 2003) samt
termoluminescensdosimetri.
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14.4 Patientspecifik kvalitetssäkring

När krävs patientspecifik kvalitetssäkring?

Efter att maskinrelaterad kvalitetssäkring och patientrelaterad kvalitetssäkring har utförts med
godkänt resultat och behandlingssystemet är godkänt för patientbehandling i enlighet med din
avdelnings kvalitetsstandarder måste följande ytterligare kontroller utföras före varje
patientbehandling.

Säkerhetsanvisningar

Kontrollera att behandlingsplanen ges till patienten på korrekt sätt. Det rekommenderas
starkt att verifiering på ett fantom utförs av varje behandlingsplan med användning av
exakt samma parameterinställningar som kommer att användas för den verkliga patienten
under den faktiska behandlingen.
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14.4.1 Patientkvalitetssäkring före behandlingen

Översikt

Särskild omsorg måste ägnas åt att säkerställa noggrann patientpositionering. För att säkerställa
korrekt användning av din stereotaktiska hårdvara och ditt positioneringssystem, läs respektive
användarhandbok och utför de uppgifter som beskrivs nedan.

Winston-Lutz-test

• Utför ett Winston-Lutz-test för verifiering av isocenter och lasern minst en gång om dagen.
• Kontrollera att alla utskrifter granskas och undertecknas av ansvarig fysiker.

Positionering med användning av de stereotaktiska målpositioneringsanordningen

• Fäst målpositioneringsanordningens överlägg på målpositioneringsanordningen.
• Positionera patienten med hjälp av målpositioneringsanordningen genom att justera erforderligt

isocenter på överläggen med hjälp av lasrarna i behandlingsrummet.
• Granska projektionerna av ljusfältet på målpositioneringsanordningen för att säkerställa att

varje konformt fält är korrekt.

Brainlabs stereotaktiska målpositioneringsanordning får endast användas med utskrivna
målpositioneringsöverlägg. Skalorna på målpositioneringsanordningen får inte användas
för positionering.

Markörbaserad positionering

Detta gäller om du använder Novalis Body, ExacTrac, hudmarkörer, mm.
• Positionera patienten baserat på erforderligt isocenter med användning av valt system.
• Verifiera positionens noggrannhet om detta är tillämpligt genom att jämföra portalfilmen-DRR.
• Kontrollera de utskrivna strålmallarna för varje stråle med användning av linacs ljusfält med

specificerat fokus-filmavstånd (t.ex. 1 000 mm).
• Kontrollera också MLC-formernas överensstämmelse med PTV-projektioner.

Om en lokaliserings- eller målpositioneringsanordning inte används för
patientpositioneringen måste en oberoende kontroll av patientpositioneringen (t.ex. med
portalbildtagning, bildtagning ombord eller andra allmänna sannolikhetskontroller) utföras.
En andra person ska dubbelkontrollera att positioneringen är korrekt.
Hela inställningens noggrannhet är beroende av laserinställningen. Laserverifiering måste utföras
oftare än vad som normalt krävs vid standardstrålbehandling. Så kan också vara fallet för andra
verifieringsprocedurer.

Övriga tester

Det är ansvarig fysikers ansvar att lägga till ytterligare tester eller kontroller för att garantera den
noggrannhet som specificerats för linac.
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14.4.2 Allmän patientkvalitetssäkring

Rekommendationer

• Utför dosmätningar för varje patientplan med användning av ett fast vattenfantom med film och
absolut kalibrerade detektorer. Resultatet måste därefter jämföras med de dosberäkningar som
utförts med användning av ett CT-scan på detta fantom (fantommappning).

• Granska alla behandlingsparametrar (t.ex. mekaniska egenskaper på linac och
kollimeringsanordningarna, dosimetriska egenskaper, ordination, patientinställning och
inställning av gantry och bord) som överförts till R&V-systemet före den initiala inställningen.

• Utför en oberoende granskning av planen.
• En oberoende beräkning av dosen vid en specifik punkt i planen rekommenderas.
• Verifiera noggrannheten på patientpositioneringen jämfört med DRR-bilder med användning av

portalfilm eller EPID om tillämpligt.
• Verifiera ljusfältprojektionerna på målpositioneringsanordningen om tillämpligt för att säkerställa

att korrekt fält har valts och att fältets form är korrekt. Alternativt kan du kontrollera de utskrivna
strålmallarna. Se de instruktioner som medföljer din stereotaktiska hårdvara för
detaljinformation om hur målpositioneringsanordningen ska justeras mot isocenter med hjälp av
lasrarna i rummet.

Ljusfälttester

Före den initiala behandlingen måste ett ljusfälttest utföras.

Före varje patientbehandling måste ljusfälten verifieras med användningen av antingen
utskrifterna av strålmallen eller utskrifterna från målpositioneringsanordningen. Särskild
omsorg måste ägnas åt att säkerställa att korrekt fältform appliceras på varje
strålinställning.
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15 BILAGA 1
15.1 Dosalgoritmernas noggrannhet
15.1.1 Pencil Beam och Monte Carlo

Bakgrund

Det IAEA-testpaket som beskrivs i IAEA-TECDOC-1540, baserat på mätningar av Vanselaar och
Welleweerd (se allmänna referenser på s. 325), har använts för att validera den dosimetriska
noggrannheten på Brainlabs pencil beam- och Monte Carlo-implementering i iPlan RT Dose.
Detta testpaket består av fyra olika strålenergier. Co-60-testerna har inte utförs, då iPlan RT Dose
inte stödjer Co-maskiner. Från de tre övriga linac-energierna (6, 10 och 18 MV) har den lägsta och
den högsta energin använts. Enligt Vanselaar och Welleweerd har data för 6 MV (kvalitetsindex
QI = 0,676) samlats in med en Elekta SL 15 linjäraccelerator och för 18 MV (QI = 0,770) med en
Elekta SL 20. Därför har båda dataseten modellerats med användning av en Elekta MLCi
Standard MLC med 40 bladpar med 1 cm bladbredd vardera.

Definitioner

Avvikelsen för en enstaka dospunkt inuti den öppna stråle beräknas som
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,
och som
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,cax
för en dospunkt utanför halvskuggan. Konfidensgränsen definieras som
|genomsnittlig avvikelse| + 1,5 * standardavvikelse,
där standardavvikelsen beräknas som det geometriska medelvärdet av avvikelserna. I följande
tabeller sammanfattas resultaten för 6 och 18 MV för pencil beam och Monte Carlo.

IAEA Test 6 MV

Resultat av testpaketet för 6 MV dosberäkningar:

Test nr. Beskrivning Pencil Beam Monte Carlo

Medelvär-
de

Konfidens-
gräns

Medelvär-
de

Konfidens-
gräns

1a-c Kvadratiskt -0,6 % 1,5 % -0,1 % 2,0 %

2a-b Rektangulärt 0,0 % 2,4 % 0,0 % 1,7 %

3 Kort SSD -0,4 % 1,2 % +0,1 % 1,5 %

6 Ocentrerat plan -0,2 % 1,6 % -0,3 % 1,8 %

8a-b Inhomogenitet i lunga -0,2 % 1,7 % -0,6 % 1,9 %

8c Inhomogenitet i ben -0,6 % 1,4 % -0,1 % 1,0 %

9 Snedställd incidens +0,8 % 1,7 % +0,2 % 1,6 %

10a-b Saknad vävnad +5,4 % 12 % -0,6 % 2,6 %
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Test nr. Beskrivning Pencil Beam Monte Carlo

11 Asymmetriskt öppet +2,2 % 4,7 % +0,5 % 2,2 %

IAEA Test 18 MV

Resultat av testpaketet för 18 MV dosberäkningar:

Test nr. Beskrivning Pencil Beam Monte Carlo

Medelvär-
de

Konfidens-
gräns

Medelvär-
de

Konfidens-
gräns

1a-c Kvadratiskt -0,4 % 2,0 % +0,5 % 2,3 %

2a-b Rektangulärt -0,1 % 2,0 % +0,8 % 1,7 %

3 Kort SSD -0,4 % 2,7 % +1,2 % 2,6 %

6 Ocentrerat plan -0,5 % 2,2 % +0,7 % 1,9 %

8a-b Inhomogenitet i lunga -0,4 % 1,3 % -0,5 % 2,2 %

8c Inhomogenitet i ben 0,0 % 0,6 % -0,1 % 0,9 %

9 Snedställd incidens +0,1 % 1,5 % -0,1 % 1,9 %

10a-b Saknad vävnad +4,2 % 9,3 % +0,1 % 2,2 %

11 Asymmetriskt öppet +0,6 % 1,6 % -0,2 % 1,5 %

Dosalgoritmernas noggrannhet
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15.1.2 Circular Cone

Bakgrund

Algoritmen för circular cone verifieras för att reproducera de inmatade parametrar som angetts i
Beam Profile Editor / Physics Administration i ett homogent vattenfantom inom 1 %. Så är
fallet för absolut kalibrering, djupdoskurvor, uteffektfaktorer och förskjutningskvot från axeln.
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15.2 Dosalgoritmernas begränsningar

Bakgrund

Brainlabs program för strålbehandlingsplanering beräknar dosen inom kliniskt önskvärda
noggrannhetsgränser om det används inom sina specifikationer och med parameterinställningar
som är anpassade till motsvarande behandlingsförhållanden. Om dessa förhållanden närmar sig
algoritmernas gränser krävs särskild noggrannhet. Detta gäller till exempel om mycket små MLC-
fältstorlekar används för att behandla patienter. Mycket små betyder att fältstorleken är:
• I storleksordningen en eller två bladbredder
• Utanför det uppmätta området med tabulerade värden (t.ex. utgående/spridningsvärden och

djupdostabeller)
• Nära Pencil Beam-kärnans upplösning
• Nära Monte Carlo-dosberäkningsrutnätets spatiella upplösning
• Nära 3D-dosvolymens spatiella upplösning
• Nära de radiologiska korrigeringsparametrarna för tongue-and-groove-bladdesign och

avrundade bladändar.
Om man använder en olämplig kombination av dessa förhållanden kan dosen beräknas med lägre
noggrannhet än allmänt accepterade standarder. Om detta inte upptäcks av användaren med
rekommenderad kvalitetssäkring för behandlingsplanen, kan strålningen i en sådan
behandlingsplan leda till allvarliga patientskador och/eller ineffektiv behandling.

Extrapolation utanför området med tabulerade värden

Brainlabs Pencil Beam-algoritm är beroende av tabulerade värden för djupdos, uteffektfaktorer
(spridningsfaktorer) och förskjutningsprofil från axel (radiella faktorer). Godtyckliga värden som
hämtas från tabellerna interpoleras på motsvarande sätt. Om området med tabulerade värden
överskrids, krävs vissa approximationer för att möjliggöra visning av extrapolerade dosvärden. De
extrapolerade värdenas noggrannhet minskas naturligtvis och måste verifieras innan behandling.

Upplösning för beräkningsrutnät

Liksom andra behandlingsplaneringssystem använder Brainlabs program för
behandlingsplanering BrainSCAN och iPlan RT flera upplösningar för beräkningsrutnät som är
relevanta för dosberäkningens noggrannhet (beroende på licensierade funktioner och TPS-
version):
• Pencil Beam-kärnans upplösning
• Upplösningen för Monte Carlo-beräkningsrutnätet
• Upplösningen för 3D-dosvolymen

I allmänhet måste upplösningen för beräkningsrutnätet vara tillräckligt fin för att representera
dosfördelningens huvudegenskaper.
Figur 45 visar ett typiskt exempel på en dosprofil för ett mycket litet strålfält, samplat med endast 2
rutnätselement innanför den nominella MLC-kanten. Som ett resultat kan inte toppens amplitud
och penumbran visas med acceptabel noggrannhet. Radiologiska korrigeringar, som tongue-and-
groove-förskjutningen (prickad grön linje i Figur 45), förstärker denna effekt.
Dosprofil för ett mycket litet strålfält:

Dosalgoritmernas begränsningar
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Figur 45 
Den yttre vertikala linjen (orange prickad) representerar den nominella MLC-kanten, medan den
inre vertikala linjen (grön prickad) visar storleken på det radiologiska fältet (position för den 50 %-
iga isodosnivån). De röda staplarna representerar profilen med endast två rutnätselement
innanför den nominella MLC-kanten.
För att undvika oacceptabla skillnader mellan beräknad och faktisk dosfördelning får fältstorleken
inte vara mindre än fyra gånger rutnätets upplösning, oavsett typ av dosberäkningsrutnät (Pencil
beam-kärna, Monte Carlo eller 3D-dosvolym). Förbättringen visas schematiskt i Figur 46. Brainlab
rekommenderar att upplösningen på beräkningsrutnätet alltid beaktas.
Samma profil som ovan, nu samplad med fyra rutnätselement innanför den nominella MLC-
kanten:

Figur 46 

Effekt på IMRT och HybridArc

För IMRT och HybridArc används Pencil Beam-mätningen av det likvärdiga kvadratiska CIAO-
fältet för dosberäkning för enskilda tunna små strålar. Det måste säkerställas att detta likvärdiga
CIAO-fältstorlek är större än den minsta fältstorleken i tabellerna över uppmätta värden.
Pencil Beam-kärnans upplösning och dosberäkningens spatiella upplösning kan ha en negativ
effekt på IMRT- och HybridArc-planerna när kärnans upplösning eller dosberäkningsrutnätets
upplösning är större än de små tunna strålarna.
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Effekt av den primära kollimatorn

Dosalgoritmerna Pencil Beam och Monte Carlo modellerar inte uttryckligen den primära
kollimatorn (som inte ska förväxlas med de primära primärkollimatorerna). Därför kan
noggrannheten i dosberäkningen kraftigt försämras i de hörn av bestrålningsfältet som är
långt från axlarna och skyddade av den primära kollimatorn (t.ex. linac från Varian utanför
en isocentrisk radie på 220 mm). Du måste utföra oberoende QA om du tänker använda
dessa områden för att bestråla målet.

Dosalgoritmernas begränsningar
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16 BILAGA 2
16.1 Linac-energi

Nominell linac-energi

I följande tabell visas de vanligaste fotonenergierna. Brainlabs dosalgoritmer pencil beam och
Monte Carlo har utgivits för strålkvalitetsindex från QI = 0,61 till QI = 0,80. I följande tabell finns
relaterad nominell linac-energi.

Figur 47 
Källa: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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16.2 Lista över kompatibla linac/MLC: iPlan RT Dose
4.1.x

Linac

Linac-tillverkare MLC-/Linac-kom-
bination

Konform
stråle

Statisk
båge

Dynamisk
båge

IMRT dy-
namisk

IMRT step
and shoot

Monte
Carlo

Brainlab/MHI Vero/MLC 60 x x x x x

Varian Novalis x x x x x x

Varian Novalis Tx (HD120) x x x x x x

Varian
Novalis powered by
TrueBeam STx
(HD120)

x x x x x x

Varian Varian Linac -
Brainlab m3 x x x x x x

Varian
Varian Linac -
MLC-52 / MLC-80 /
MLC-120 / HD120

x x x x x x

Varian Varian TrueBeam -
MLC-120 / HD120 x x x x x x

Siemens

Siemens Linac -
Brainlab m3 Advan-
ced Siemens Integ-
ration

Tillgänglig för PRIMUS,

ONCOR, ONCOR 160

och ARTISTE

x x x x x

Siemens Siemens Linac - 3-
D MLC58 x x x x

Siemens Siemens Linac - 3-
D MLC82 x x x x

Siemens Siemens Linac -
ModuLeaf x x x

Siemens Siemens Linac - 3-
D MLC160 x x x x

Elekta Elekta - MLCi x x x x

Elekta Elekta Linac - Beam
Modulator x x x x

Lista över kompatibla linac/MLC: iPlan RT Dose 4.1.x
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16.3 Lista över kompatibla linac/MLC: iPlan RT 4.5.2

Linac

Linac-
tillverka-
re

MLC-/
Linac-
kombina-
tion

Kon-
form
stråle

Statisk
båge

Dyna-
misk
båge

IMRT
dyna-
misk

IMRT
step and
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF för
koner*

FFF
Pencil
Beam*

Brainlab/
MHI

Vero/MLC
60 x x x x x x

Varian Novalis x x x x x x x

Varian Novalis Tx
(HD120) x x x x x x x

Varian

Novalis po-
wered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian
Varian Li-
nac - Brain-
lab m3

x x x x x x x

Varian

Varian Li-
nac -
MLC-52 /
MLC-80 /
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x

Varian

Varian
TrueBeam
-
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x x x

Siemens

Siemens
Linac -
Brainlab
m3 Advan-
ced Sie-
mens In-
tegration

Tillgänglig för

PRIMUS, ON-

COR, ONCOR

160 och AR-

TISTE

x x x x x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC82

x x x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC160

x x x x x x
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Linac-
tillverka-
re

MLC-/
Linac-
kombina-
tion

Kon-
form
stråle

Statisk
båge

Dyna-
misk
båge

IMRT
dyna-
misk

IMRT
step and
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF för
koner*

FFF
Pencil
Beam*

Siemens
Siemens
Linac - Mo-
duLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta
Elekta Li-
nac - Beam
Modulator

x x x x x

* FFF endast för Varian TrueBeam och Siemens ARTISTE och ONCOR

Lista över kompatibla linac/MLC: iPlan RT 4.5.2
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16.4 Lista över kompatibla linac/MLC: iPlan RT 4.5.3

Linac

Linac-
tillverka-
re

MLC-/
Linac-
kombina-
tion

Kon-
form
stråle

Statisk
båge

Dyna-
misk
båge

IMRT
dyna-
misk

IMRT
step and
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF för
koner*

FFF
Pencil
Beam*

Brainlab/
MHI

Vero/MLC
60 x x x x x x

Varian Novalis x x x x x x x

Varian Novalis Tx
(HD120) x x x x x x x

Varian

Novalis po-
wered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian
Varian Li-
nac - Brain-
lab m3

x x x x x x x

Varian

Varian Li-
nac -
MLC-52 /
MLC-80 /
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x

Varian

Varian
TrueBeam
-
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x x x

Siemens

Siemens
Linac -
Brainlab
m3 Advan-
ced Sie-
mens In-
tegration

Tillgänglig för

PRIMUS, ON-

COR, ONCOR

160 och AR-

TISTE

x x x x x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC82

x x x x x x

Siemens
Siemens
Linac - 3-D
MLC160

x x x x x x
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Linac-
tillverka-
re

MLC-/
Linac-
kombina-
tion

Kon-
form
stråle

Statisk
båge

Dyna-
misk
båge

IMRT
dyna-
misk

IMRT
step and
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF för
koner*

FFF
Pencil
Beam*

Siemens
Siemens
Linac - Mo-
duLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta
Elekta Li-
nac - Beam
Modulator

x x x x x

Elekta

Elekta Li-
nac -
MLCi2 - ej
interdigiter-
ing

x x x x

Elekta

Elekta Li-
nac -
MLCi2 - in-
terdigiter-
ing

x x x x x x

Elekta Elekta Li-
nac - Agility x x x x x x x

* FFF endast för Varian TrueBeam och Siemens ARTISTE och ONCOR

Lista över kompatibla linac/MLC: iPlan RT 4.5.3

322 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



16.5 Lista över kompatibla linac/MLC: iPlan RT 4.5.4

Linac

MLC-/Linac-kombi-
nation

Konform
stråle

Statisk
båge

Dyna-
misk
båge

IMRT
dyna-
misk

IMRT
step
and
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF
Cones*

FFF
Pencil
Beam*

FFF
Monte
Carlo*

Vero / MLC 60 x x x x x x

Novalis Classic x x x x x x x

Novalis Tx (HD120) x x x x x x x x x x

Varian Linac - Brain-
lab m3 x x x x x x x x x x

Varian Linac -
MLC-52 / MLC-80 /
MLC-120 /
MLC-120HD

x x x x x x x x x x

Varian TrueBeam -
MLC-120 / HD120 x x x x x x x x x x

Siemens Linac -
Brainlab m3 Advan-
ced Siemens Integra-
tion tillgänglig för
PRIMUS, ONCOR,
ONCOR 120 och AR-
TISTE

x x x x x x x x x

Siemens Linac - 3-D
MLC58 x x x x

Siemens Linac - 3-D
MLC82 x x x x x x x

Siemens Linac - 3-D
MLC160 x x x x x x x

Siemens Linac - Mo-
duLeaf x x x x x x x

Elekta MLCi x x x x

Elekta Linac - Beam
Modulator x x x x x x

Elekta Linac - MLCi2
ej interdigitering x x x x

Elekta Linac - MLCi2
interdigitering x x x x x x

Elekta Linac - Apex** x x x x

Elekta Linac - Agility x x x x x x x x x x

* endast för Elekta Versa HD, Novalis Tx, Siemens ARTISTE, Siemens ONCOR, Varian Trilogy
och Varian TrueBeam;
** kräver integration i Elekta/Mosaiq;
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Lista över kompatibla linac/MLC: iPlan RT 4.5.4
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18 BILAGA 4
18.1 Mätinstruktioner BrainSCAN - Pencil Beam

Omfattning

Informationen i denna bilaga gäller endast för BrainSCAN behandlingsplaneringssystem.
Denna bilaga ersätter kapitel 5 i denna guide (Sida 67). För att förbättra noggrannheten på
dosberäkningarna i BrainSCAN har kombinationen av primärkollimator och MLC-fältstorlek för
mätning av spridningsfaktorer vid Pencil Beam anpassats efter den specifika implementeringen av
BrainSCAN Pencil Beam-algoritm.
All återstående information i denna Teknisk referenshandbok, Brainlab-fysik är fortfarande
giltig och måste tas i beaktande tillsammans med den information som ges i denna bilaga.
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18.2 Stråldata för Brainlab m3 (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-751)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren:
• Primärkollimator: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Sida 49. ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Öppet fält:
• Primärkollimator: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Sida 52. ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC- (primärkollimator-) fält

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53. ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 332. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55. ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• m3 MLC borttagen
• Primärkollimatorerna tillbakadragna

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56. ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• MLC-fält: 100 x 100 mm2

• Primärkollimatorfält: 98 x 98 mm2

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59. ☐

Stråldata för Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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Mätning Se även Klart

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”M3_1.d01”, ”M3_5.d01”, … , ”M3_100.d01”.
• I varje fall: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64. ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐
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18.2.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fält-
storlekar
[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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82-blads MLC)
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18.2.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Brainlab m3: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 48 

Öppna blad:
Blad nr: 2-4, 7-20, 24-25

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -40 mm och +40 mm -50 mm
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18.3 Stråldata för Novalis

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-752)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren:
• Primärkollimator: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Sida 49. ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Öppet fält:
• Primärkollimator: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Sida 52. ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC- (primärkollimator-) fält

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53. ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 336. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55. ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-fält: 100 x 100 mm²
• Primärkollimatorfält: 98 x 98 mm²

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56. ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 98 x 98 [mm²]
• MLC-fält (se s. 337)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59. ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”M3_1.d01”, ”M3_5.d01”, … , ”M3_100.d01”.
• I varje fall: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64. ☐

Stråldata för Novalis
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Mätning Se även Klart

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐
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18.3.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fält-
storlekar
[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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).

Stråldata för Novalis
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18.3.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Novalis: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 49 

Öppna blad:
Blad nr: 2-4, 7-20, 24-25

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -40 mm och +40 mm -50 mm

Referenser

För fler exempel på de dosimetriska egenskaperna hos Novalis, se Yin et al, 2002 (se de
allmänna referenserna på s. 325).
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18.4 Stråldata för Siemens 3-D (58 och 82 blad)

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-753)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren:
• Y-primärkollimatoröppning: 100 mm
• MLC-fält: 100 x 110 mm²

Sida 49. ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Öppet fält:
• Y-primärkollimatoröppning: 100 mm
• MLC-fält (tvärplanet x i planet): 100 x 110 mm²

Sida 52. ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC- (Y-primärkollimators-) fält

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53. ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Y-primärkollimatoröppningar

10, 30, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 339. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55. ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorerna tillbakadragna, Y-öppning 400 mm
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56. ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Y-primärkollimatoröppningar

Primärkollimator Y1 vid -57 mm, primärkollimator Y2 vid 77 mm (2 mm marginal mot öppet
MLC-fält)
• MLC-fält (se s. 340)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59. ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Siemens 3-D (58 och 82 blad)

338 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



18.4.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Storleksinställning för Y-primärkollimatorns fältstorlek [mm]

MLC-fält-
storlekar
[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 och 82 blad): möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).
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18.4.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Siemens 3-D (58 och 82 blad): MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 50 

Öppna blad för 3-D MLC 58: Blad
nr: 10, 13-17, 19-22
Öppna blad för 3-D MLC 82: Blad
nr: 16, 19-23, 25-28

Stängda blad:

IEC 1217-bladposition -25 mm och +95 mm -25 mm

Stråldata för Siemens 3-D (58 och 82 blad)
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18.5 Stråldata för Siemens ModuLeaf

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-754)

Specifikationerna för primärkollimator- och MLC-fältstorlek i nedanstående tabell är
baserade på en isocentrisk bladbredd på 2,5 mm. Detta är en approximation för ModuLeaf
monterad på en Siemens Linac med en SCD på 678,6 mm eller en Elekta Linac med en SCD
på 673,6 mm. För installationer med en SCD utanför detta område måste fältstorlekarna
anpassas på motsvarande sätt.

Mätning Se även Klart

Erhåll källkollimatoravståndet (SCD) från MLC-systemet och ange värdet i Excel-mallen. ☐

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49. ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52. ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC (primärkollimator-) fält (tvärplanet x i planet)

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab. Använd alltid likvärdiga kvadratiska fältstorlekar (d.v.s. 120 x 100 mm² →
109 mm).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53. ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält (tvärplanet x i planet)

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100 [mm²]
• MLC-fält (tvärplanet x i planet)

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]
En provmatris finns på s. 343. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab. Använd alltid likvärdiga kvadratiska fältstorle-
kar (d.v.s. 120 x 100 mm² → 109 mm).
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55. ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-fält: 120 x 100 mm2

• Primärkollimatorfält: 120 x 100 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56. ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält (tvärplanet x i planet): 100 x 100 mm²
• MLC-fält (se s. 344)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59. ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐
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Mätning Se även Klart

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Siemens ModuLeaf
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18.5.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-fält-
storlekar
[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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se ”Spridningsfaktorer (uteffektfaktorer)” i Teknisk
referenshandbok, Brainlab-fysik).
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18.5.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Siemens ModuLeaf: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 51 

Öppna blad:
Blad nr: 7-12, 15-26, 33-34

Stängda blad: (5 mm blad-
mellanrum)

IEC 1217-bladposition -40 mm och +40 mm -60 mm och -55 mm

Viktiga anmärkningar

• Alla fältstorlekar som specificeras i detta dokument avser standardmonteringsavståndet för
ModuLeaf MLC för alla linac från Siemens, vilket är SCD = 678,6 mm (mätt mellan källan och
den nedre änden på kollimatorn). Kontrollera om din installerade MLC använder detta SCD.
Kontakta Brainlab för rådgivning om det SCD som används avviker mer än 1 % från 678,6 mm,
eftersom de inställda fältstorlekarna måste anpassas efter detta.

• Se till att primärkollimatoröppningen aldrig överstiger 120 x 100 mm² när MLC är monterad.

Stråldata för Siemens ModuLeaf
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18.6 Stråldata för Varian 52

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-755)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49. ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52. ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC- (primärkollimator-) fält

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53. ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 346. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55. ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfält: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56. ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 347)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59. ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”V52_1.d01”, ”V52_5.d01”, … , ”V52_100.d01”.
• I varje fall: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64. ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐
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18.6.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-
fältstor-
lekar
[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 10
0 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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under ”Positionering av primärkollimatorerna” i Teknisk referenshandbok, Brainlab-fysik.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).
• För de spridningsfaktorer som uppmäts för en rektangulär fältstorlek på 290 x 256 mm², måste

en likvärdig kvadratisk fältstorlek på 272 mm användas i Beam Profile Editor / Physics
Administration.

Stråldata för Varian 52
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18.6.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian 52: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 52 

Öppna blad:
Blad nr: 9, 12-15, 17-20

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -50 mm
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18.7 Stråldata för Varian 80

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-756)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49. ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52. ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC- (primärkollimator-) fält

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53. ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 349. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55. ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• Primärkollimatorfält: 400 x 400 [mm²]
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56. ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 350)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59. ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”V80_1.d01”, ”V80_5.d01”, … , ”V80_100.d01”.
• I varje fall: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64. ☐

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Varian 80
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18.7.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-
fältstor-
lekar
[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: möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).
• För de spridningsfaktorer som uppmäts för en rektangulär fältstorlek på 290 x 300 mm², måste

en likvärdig kvadratisk fältstorlek på 295 mm användas i Beam Profile Editor / Physics
Administration.
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18.7.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian 80: MLC-fältinställning för profilmätningar (x och y riktning):

Figur 53 

Öppna blad:
Blad nr: 16, 19-22, 24-27

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -50 mm

Stråldata för Varian 80
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18.8 Stråldata för Varian 120
(standardbestrålningsläge)

Checklista (Excel-mall Brainlab FORM 09-757)

Mätning Se även Klart

Linac-kalibrering (NLOut) med användning av den kalibrerade kammaren. Sida 49. ☐

Bakgrundsläckage för öppna och slutna primärkollimatorer med användning av den kalibre-
rade kammaren.
• Ange NLOut i Excel-mallen
• Ange läckagevärdena i Excel-mallen
• Ange SSD och normaliseringsdjupet i Excel-mallen

Sida 52. ☐

Djupdosprofil (PDD/TPR) med användning av joniseringskammaren och den högupplösta
detektorn:
• MLC- (primärkollimator-) fält

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]
När mätningen är klar importerar du TPR- eller PDD-värdena till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar (se s. 53).

Sida 53. ☐

Spridningsfaktorer med användning av joniseringskammaren och den högupplösta detek-
torn:
• Primärkollimatorfält

10 x 10, 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 300 x 300
[mm²]
• MLC-fält

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]
En provmatris finns på s. 353. När mätningen är klar importerar du spridningsfaktorerna till
den Excel-mall som tillhandahålls av Brainlab.
Kom ihåg att använda lämplig detektor för små och stora fältstorlekar med motsvarande kor-
skalibrering (se Sida 55).

Sida 55. ☐

Diagonala radiella profiler med användning av joniseringskammaren:
• MLC-bladen tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

• Primärkollimatorerna tillbakadragna, fältstorlek 400 x 400 mm2

När mätningen är klar importerar du de diagonala radiella profilerna till den Excel-mall som
tillhandahålls av Brainlab.

Sida 56. ☐

Transversella profiler med användning av den högupplösta detektorn:
• Primärkollimatorfält: 150 x 150 [mm²]
• MLC-fält (se s. 354)

När mätningen är klar importerar du de transversella profilerna till den Excel-mall som tillhan-
dahålls av Brainlab.

Sida 59. ☐

Dynamiskt bladskifte (endast dynamisk IMRT) med användning av den kalibrerade detek-
torn:
• För bestrålning av de dynamiska bladmellanrummen ska du använda MLC-filerna:

”V120_1.d01”, ”V120_5.d01”, … , ”V120_100.d01”.
• I varje fall: tillför 300 MU med en dosrat på 300 MU/min.

Beräkna det dynamiska bladskiftet med användning av den Excel-mall som tillhandahålls av
Brainlab.

Sida 64. ☐
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Mätning Se även Klart

Vidarebefordra de ifyllda mätdata (Excel-mallen) antingen direkt till Brainlabs huvudkontor
(radio.physics@brainlab.com) eller till din lokala supportingenjör. ☐

Förbered den strålprofil som erfordras med användning av Beam Profile Editor / Physics
Administration (läget Machine Profile). ☐

Stråldata för Varian 120 (standardbestrålningsläge)
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18.8.1 Ytterligare information

Provmatris

De data som mäts upp för din linac kan skilja sig åt. Använd inte detta exempel kliniskt.

Primärkollimatorinställningar [mm]

MLC-
fältstor-
lekar
[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 (standardbestrålningsläge): möjliga uppmätta spridningsfaktorer (endast exempel)
• De grå fälten måste mätas i samtliga fall.
• De vita fälten representerar MLC- och primärkollimatorkombinationer som inte rekommenderas

för användning med Brainlabs program för strålbehandlingsplanering. Mer information finns
under Sida 42.

• Tomma fält är inte tillåtna (se Sida 55).
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18.8.2 Transversell profilform

Transversell profilform

Varian 120 (standardbestrålningsläge): MLC-fältinställning för profilmätningar (X och Y riktning):

Figur 54 

Öppna blad:
Blad nr: 21-22, 27-34, 37-44

Stängda blad

IEC 1217-bladposition -35 mm och +65 mm -50 mm

Stråldata för Varian 120 (standardbestrålningsläge)
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19 BILAGA 5
19.1 Vad är nytt i denna revision av Teknisk

referenshandbok?
19.1.1 Lista över förändringar från revision 1.0 till revision 1.1

Allmän information

Bortsett från smärre förbättringar för att öka klarheten innehåller revision 1.1 av denna Teknisk
referenshandbok till Brainlab-fysik följande förändringar av revision 1.0:
• Tre nya säkerhetsanmärkningar har lagts till i Sida 18 (paragraf 5, 12 och 16).
• Referenser till AAPM TG-106 Report har lagts till på Sida 45, Sida 167 och Sida 249.
• Sida 65 har lagts till.
• Kraven på detektorn för alla pencil beam- och Monte Carlo-djupdosmätningar i kapitel 5 och 8

har modifierats: Det rekommenderas att joniseringskammaren används istället för den lilla
joniseringskammaren för djupdosmätningar i stora fält.

• Fler fältstorlekar för pencil beam-djupdosmätningar har lagts till i kapitel 5 för följande MLC:er:
- Brainlab m3.
- Brainlab Novalis.
- Novalis Tx (standardbestrålningsläge).
- Siemens 160.
- Siemens ModuLeaf.
- Varian 120 (standardbestrålningsläge).

• Checklistor för Monte Carlo-stråldata har lagts till för följande MLC:er i kapitel 8:
- Elekta Beam Modulator
- Siemens ModuLeaf.
- Varian 120 (SRS).

• Modifierad varning i Sida 253.
• Sida 254 har lagts till.
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19.1.2 Lista över förändringar från revision 1.1 till revision 1.2

Allmän information

Bortsett från smärre förbättringar för att öka klarheten innehåller revision 1.2 av denna Teknisk
referenshandbok till Brainlab-fysik följande förändringar av revision 1.1:
• Beskrivning av ett valfritt läge för rådataimport/datainmatning från Pencil Beam och Circular

Cone i Physics Administration (se Sida 271), som möjliggör databehandling.
• Nya mätbeskrivningar ifall det nya verktyget för dataimport och -bearbetning används.
• Definitionen av effektiv mätpunkt har uppdaterats enligt internationella standarder (t.ex. IAEA

TRS-398).
• Mätningschecklistor för Monte Carlo har lagts till för följande MLC:er i kapitel 8:

- MHI MLC 60.
- Novalis Tx.
- Siemens 160.
- Siemens ModuLeaf.
- Varian 120.

Vad är nytt i denna revision av Teknisk referenshandbok?

356 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



19.1.3 Lista över förändringar från revision 1.2 till revision 1.3

Allmän information

Bortsett från smärre förbättringar för att öka klarheten innehåller revision 1.3 av denna Teknisk
referenshandbok till Brainlab-fysik följande förändringar av revision 1.2:
• Mer specifik definition av högupplöst detektor. Brainlab rekommenderar att en oskärmad

stereotaktisk diod används.
• En säkerhetsnotering av SRS- och SBRT-behandlingar har lagts till (s. 18).
• TMR (maximal vävnadskvot) har definierats om till TPR (vävnadsfantomkvot).
• Förbättrad beskrivning av dynamisk båge (s. 41).
• Uppdaterade stråldata för Brainlab m3 (s. 67, s. 71, s. 205, s. 208).
• Ersatt Novalis Tx med Varian HD120 (s. 121, s. 125, s. 211, s. 214).
• Förbättrade bladpositioner för Elekta MLCi (s. 78).
• Förbättrad beskrivning av Monte Carlo-mätningar (s. 167).
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19.1.4 Lista över förändringar från revision 1.3 till revision 1.4

Allmän information

Bortsett från smärre förbättringar för att öka klarheten innehåller revision 1.4 av denna Teknisk
referenshandbok till Brainlab-fysik följande förändringar av revision 1.3:
• Separata checklistor för Pencil Beam-stråldata för iPlan RT (kapitel 5) och BrainSCAN (se s.

329).
• Information har lagts till om rekommenderad utrustning för utjämningsfilterfria strålar (s. 47,

252).
• Förbättrad beskrivning av absolut kalibrering av linac (s. 49).
• Mer specifik information om djupdosprofil och inställning för mätning av spridningsfaktor (s. 53 -

55).
• Information har lagts till om tillgängligheten till specifika funktioner (alla checklistor över

stråldata).
• Mer specifik information om detektoranvändning och daisy-chain-metoden för djupdos- och

spridningsmätningar (alla checklistor över stråldata).
• Mer specifik information om inmatning av stråldata rörande effektiva och likvärdiga fältstorlekar

(alla checklistor över stråldata).
• Ändrade instruktioner för diagonella radiella profilmätningar med löstagbara MLC:er (sidorna

67, 71 och 226).
• Ändrade instruktioner för diagonella radiella profilmätningar med varian HD120 (s. 125).
• Mer specifika instruktioner om mätningar av dynamiska bladskiften i lägen med hög dosrat (alla

checklistor över stråldata).
• Förbättrade primärkollimatorinställningar för små fält för verifieringsmätningar i vatten (alla

checklistor över Monte Carlo-stråldata).
• Mer specifik information om detektoranvändning och daisy-chain-metoden för mätningar av

spridning från Circular Cone (sidorna 259 och 276).

Vad är nytt i denna revision av Teknisk referenshandbok?

358 Teknisk referenshandbok Rev. 1.8 Brainlab-fysik



19.1.5 Lista över förändringar från revision 1.4 till revision 1.5

Allmän information

Bortsett från smärre förbättringar för att öka klarheten innehåller revision 1.5 av denna Teknisk
referenshandbok till Brainlab-fysik följande förändringar av revision 1.4:
• Mer specifik information om inmatning av stråldata med Excel-mallmetoden eller

rådatametoden (sidan 28).
• Förbättrad förklaring av metoderna för att fastställa tvärsnitts- och transportparametrar från HU-

värdena i CT-bilden för Monte Carlo-dosberäkning (sidan 163).
• Mer specifik information om allmänna dosberäkningsbegränsningar för små behandlingsfält

(sidan 314).
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19.1.6 Lista över förändringar från revision 1.5 till revision 1.6

Allmän information

Bortsett från smärre förbättringar för att öka klarheten innehåller revision 1.6 av denna Teknisk
referenshandbok till Brainlab-fysik följande förändringar av revision 1.5:
• Information om potentiellt dosläckage till följd av slutna MLC-bladmellanrum (se s. 25)
• Definition av en SRS-linac (se s. 123, s. 151, s. 211, s. 235)
• Listor över kompatibla linac (se s. 318, s. 321)

Vad är nytt i denna revision av Teknisk referenshandbok?
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19.1.7 Lista över förändringar från revision 1.6 till revision 1.7

Allmän information

Bortsett från smärre förbättringar för att öka klarheten innehåller revision 1.7 av denna Teknisk
referenshandbok till Brainlab-fysik följande förändringar av revision 1.6:
• Förbättrade noggrannhetsrekommendationer för diagonala radiella profiler (se s. 58).
• Förbättrade instruktioner för mätning av transversala profiler (se s. 59).
• Checklistor över stråldata för Elekta MLCi2 (se s. 78 and s. 177), och Elekta Agility (se s. 82

och s. 179).
• Förbättrade instruktioner för att mäta spridningsfaktorer för Circular Cones (se s. 258).
• Ny information om Elekta-MLC:er (t.ex. begränsningar för Pencil Beam).
• Extra säkerhetsanvisning (se s. 18).
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19.1.8 Lista över förändringar från revision 1.7 till revision 1.8

Allmän information

Bortsett från smärre förbättringar för att öka klarheten innehåller revision 1.8 av denna Teknisk
referenshandbok till Brainlab-fysik följande förändringar av revision 1.7:
• Checklistor för stråldata har lagts till för Elekta Apex (Pencil Beam och Monte Carlo).
• Monte Carlo FFF-stöd finns med iPlan RT 4.5.4.
• Anmärkning tillagd angående användning av ”guard leaf” för Elekta MLCi, Elekta MLCi2 och

Elekta Agility för stråldatamätningar.
• Reviderade detektorrekommendationer för spridningsfaktorer och diagonala profiler.

Vad är nytt i denna revision av Teknisk referenshandbok?
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