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ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR R

Ó˝Þˇðˇ²=×š¹Ðš₣−ý˚ÞğÞ

 

3.4.6 Ρυθµίσεις συγχρονισµού= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNQ

3.4.7 Ρυθµίσεις εκτυπώσεων==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNT

3.4.8 ∆ιαµόρφωση κωδικών πρόσβασης έγκρισης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNU

Q ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NON

QKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NON

4.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NON

4.1.2 Σύστηµα συντεταγµένων κρεβατιού/γραµµικού επιταχυντή= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOO

4.1.3 Ενεργοποίηση της βαθµονόµησης των εξαρτηµάτων=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOQ

QKO ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ð˙ýš¹ˇ²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ=ðˇÐ=Ł˝Þ½š−= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOT

4.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOT

QKP ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPN

4.3.1 Βαθµονόµηση της θέσης του ισόκεντρου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPN

4.3.2 Επαλήθευση βίντεο µε χρήση του οµοιώµατος ισόκεντρου ET= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPR

QKQ ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPS

4.4.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPS

4.4.2 Εκτέλεση βαθµονόµησης ακτίνων Χ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPU

R Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQP

RKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQP

5.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQP

RKO „ý¾Ć½š¼³ž=ˇð½ÐÞ−³ðÐš¹ćÞ=ŠšÐð½ćÞ=ˇÞˇ¾−¹˙²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQQ

5.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQQ

RKP Ó¹−³˙¹½ž³ž=½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQS

5.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQS

RKQ Ê˚ýˇ½ˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQV

5.4.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQV

RKR „ð½˚Ýš³ž=³˙¹ğ³ž²=`q=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRM

5.5.1 Τεχνικά θέµατα= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRM

5.5.2 Σάρωση= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRN

5.5.3 Σάρωση CT για θεραπείες µε συγχρονισµό= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRQ



S ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR
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RKS „Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=³Ć³½žýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRS

5.6.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRS

5.6.2 Ενεργοποίηση της εισαγωγής δεδοµένων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRT

5.6.3 Εισαγωγή δεδοµένων σχεδιασµού Brainlab= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRU

5.6.4 Εισαγωγή τρίτου κατασκευαστή µέσω Dicom RT= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRV

5.6.5 Εισαγωγή τρίτου κατασκευαστή χωρίς το DICOM RT==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSM

S Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²= =K=K=K=K=K=K=K=K= =NST

SKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NST

6.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NST

SKO Ùş¹½ğ³ž=ˇ¹₣š˝−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSU

6.2.1 Επιλογή ασθενούς= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSU

6.2.2 ∆ηµιουργία νέου αρχείου ασθενούς==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTM

SKP Ô¼¦ý˝³šÐ²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ−Ć²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTO

6.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTO

SKQ „ÞŠš˝þšÐ²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTP

6.4.1 Ορισµός ενδείξεων θεραπείας=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTP

6.4.2 Χειρισµός του αρχείου καταγραφής στατιστικών στοιχείων==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTQ

SKR Ô¼¦ý˝³šÐ²=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTR

6.5.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTR

6.5.2 Εκτέλεση της ρύθµισης εικόνας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTS

6.5.3 Χειρισµός των δεικτών σώµατος= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NTU

SKS Ó¹−š×ÐÝ−ł˚²=½−×−¦˚½ž³ž²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUM

6.6.1 Ρυθµίσεις ακρίβειας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUM

SKT Ô¼¦ý˝³šÐ²=aoo=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUP

6.7.1 Ορισµός των ρυθµίσεων DRR= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUP

SKU Ê˚³šÐ²=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUS

6.8.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUS

6.8.2 Εκτέλεση της ρύθµισης εικόνας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NUU

6.8.3 Χειρισµός των εµφυτευµένων δεικτών= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVM

SKV Ì¹Ð³ýş²=šÐð−ÞÐð−Ć=Ð³şðšÞ½¹−¼==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVP

6.9.1 Ορισµός εικονικού ισόκεντρου= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVP

SKNM Ô¼¦ý˝³šÐ²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVS

6.10.1 Ορισµός ρυθµίσεων συγχρονισµού=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVS

SKNN „×ÐÝ−ł¸=Ð³şðšÞ½¹−¼= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVV

6.11.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NVV
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T Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMP

TKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMP

7.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMP

TKO „¼¦¼ł¹˙ýýÐ³ž=½−¼=şłð−¼J³½ş₣−¼=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=ýš=½−=Ð³şðšÞ½¹−=½−¼=
ł¹ˇýýÐð−Ć=š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMQ

7.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMQ

TKP Ú−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²=³½−=ð¹šŁ˙½Ð= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMR

7.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMR

TKQ flÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž=½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMS

7.4.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMS

TKR flð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−=łÐˇ=ð¹ˇÞÐˇð˚²=¦š¹ˇ×š˝š²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMT

7.5.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OMT

TKS ‚Ðˇ½˙þšÐ²=½−×−¦˚½ž³ž²=łÐˇ=šþğð¹ˇÞÐˇð˚²=¦š¹ˇ×š˝š²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONN

7.6.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONN

TKT „×Ð³ðş×ž³ž=−¦şÞž²=½−×−¦˚½ž³ž²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONQ

7.7.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ONQ

TKU fl¼½şýˇ½ž=ð˝Þž³ž=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=ł¹ˇýýÐð−Ć²=š×Ð½ˇ₣¼Þ½˚²= 
s~êá~å=qêìÉ_É~ã= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OON

7.8.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OON

7.8.2 Ενεργοποίηση της κίνησης του κρεβατιού= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OOS

U ‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OOV

UKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OOV

8.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OOV

UKO È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPM

8.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPM

8.2.2 Ρυθµίσεις ακτίνων Χ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPO

8.2.3 Λήψη δεικτών σώµατος= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPP

8.2.4 Λήψη διάταξης τοποθέτησης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPR

8.2.5 Λήψη εικόνων ακτίνων Χ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OPT

UKP ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQM

8.3.1 Επισκόπηση των οθονών σύντηξης και ανίχνευσης µετατόπισης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQM

8.3.2 Οστική σύντηξη - Επιλογές επικάλυψης εικόνων=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQP

8.3.3 Οστική σύντηξη - Λειτουργίες περιορισµού=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQR

8.3.4 Οστική σύντηξη - Χειροκίνητη σύντηξη= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OQU

8.3.5 Οστική σύντηξη - Αυτόµατη σύντηξη= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ORN
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8.3.6 Οστική σύντηξη - Επιβεβαίωση της µετατόπισης διόρθωσης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ORP

8.3.7 Σύντηξη εµφυτευµένων δεικτών - Τοποθέτηση και ανίχνευση δεικτών= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ORR

8.3.8 Σύντηξη εµφυτευµένων δεικτών - Ανίχνευση και σύντηξη δεικτών= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =ORU

8.3.9 Σύντηξη εµφυτευµένων δεικτών - Επιβεβαίωση της µετατόπισης διόρθωσης=K=K=K=K=K=K=K= =OSM

8.3.10 Εφαρµογή της µετατόπισης διόρθωσης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OSO

8.3.11 Παραθύρωση και βελτίωση αντίθεσης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OST

UKQ Á₣ÞžÝ˙½ž³ž=ˇ×şðÝÐ³ž²=ŠšÐð½ćÞ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTM

8.4.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTM

UKR „×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTN

8.5.1 Τυπική επαλήθευση ακτίνων Χ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTN

8.5.2 Ταχεία επαλήθευση - Λήψη ακτίνων Χ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTR

8.5.3 Ταχεία επαλήθευση - Βάσει οστικής ανατοµικής δοµής= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTT

8.5.4 Ταχεία επαλήθευση - Βάσει εµφυτευµένων δεικτών==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OTV

V „×ˇÝ¸¦š¼³ž=Ł˝Þ½š−= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUN

VKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUN

9.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUN

VKO ı¹¸³ž=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Ł˝Þ½š−= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUO

9.2.1 Επισκόπηση της επαλήθευσης βίντεο= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUO

9.2.2 Αποθήκευση των εικόνων τεκµηρίωσης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUQ

9.2.3 Σύγκριση εικόνων αναφοράς και ζωντανών εικόνων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUR

NMÊš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUV

NMKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUV

10.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OUV

NMKO „×Ð³ðş×ž³ž=½ğÞ=¦š¹ˇ×šÐćÞ=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVM

10.2.1 Γενικές πληροφορίες= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVM

NMKP ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVP

10.3.1 Ενεργοποίηση του οδηγού θεραπείας µε συγχρονισµό= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVP

10.3.2 Ανίχνευση δεικτών υπέρυθρων=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVQ

10.3.3 Ορισµός επιπέδου απεικόνισης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVT

10.3.4 Λήψη ακτίνων Χ µε συγχρονισµό=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =OVV

10.3.5 Ανίχνευση εµφυτευµένων δεικτών= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMO

10.3.6 Ορισµός της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMR

NMKQ „¾ˇ¹ý−ł¸=½ž²=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=ŠÐş¹¦ğ³ž²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMU

10.4.1 Τοποθέτηση του ασθενούς στο ισόκεντρο= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PMU

10.4.2 ∆είκτες αναπνευστικής κίνησης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNM



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR V

Ó˝Þˇðˇ²=×š¹Ðš₣−ý˚ÞğÞ

 

NMKR „×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNO

10.5.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNO

10.5.2 Λήψη εικόνας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNQ

10.5.3 Επαλήθευση της ακρίβειας τοποθέτησης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNS

10.5.4 Θεραπεία µε δέσµες= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PNV

10.5.5 Επιλογές διόρθωσης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PON

NMKS ÒĆ³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =POO

10.6.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =POO

10.6.2 Φόρτιση των γυαλιών ανάδρασης µέσω βίντεο= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =POQ

10.6.3 Ρύθµιση του συστήµατος= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =POR

10.6.4 Χρήση των γυαλιών ανάδρασης µέσω βίντεο για την εκτέλεση συγχρονισµού= =K=K=K=K=K= =POT

10.6.5 Επόµενα βήµατα==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =POV

NNÚ−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž= 
½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPN

NNKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPN

11.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPN

NNKO „Ð³ˇłğł¸=³½−=oçÄçíáÅë= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPO

11.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPO

NNKP ı¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPQ

11.3.1 Εναρξη του ExacTrac Robotics= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPQ

11.3.2 Αυτόµατη διόρθωση της γωνίας κλίσης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PPU

11.3.3 Εκτέλεση της αυτόµατης κλίσης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQN

11.3.4 Εύρος θεραπείας==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQP

NOÚš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQR

NOKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQR

12.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQR

NOKO Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQS

12.2.1 Τερµατισµός του λογισµικού= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQS

12.2.2 Τερµατισµός του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQT

NP‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQV

NPKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQV

13.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PQV



NM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó˝Þˇðˇ²=×š¹Ðš₣−ý˚ÞğÞ

 

NPKO ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRM

13.2.1 Ενεργοποίηση των λειτουργιών επαλήθευσης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRM

13.2.2 Επαλήθευση της βαθµονόµησης ισόκεντρου==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRO

13.2.3 Επαλήθευση της βαθµονόµησης ακτίνων Χ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRQ

NPKP „×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRT

13.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRT

13.3.2 Ανίχνευση σφαίρας δείκτη= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PRU

13.3.3 Ανίχνευση κρυφής σφαίρας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSO

NPKQ Á₣ÞžÝ˙½ž³ž=ŠšÐð½ćÞ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSS

13.4.1 Ιχνηλάτηση κίνησης δεικτών= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSS

NPKR Ò¼ý×Ýž¹ğýˇ½Ðð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSU

13.5.1 Λήψη εικόνων διόρθωσης ακτίνων Χ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PSU

13.5.2 Λήψη δοκιµαστικών εικόνων ακτίνων Χ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTM

13.5.3 Ορισµός της προεπιλεγµένης θέσης του οµοιώµατος βαθµονόµησης ακτίνων Χ= =K=K=K=K= =PTO

13.5.4 Βαθµονόµηση κρεβατιού για κρεβάτια Varian Exact/ETR= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTS

NPKS fl×−ýˇð¹¼³ý˚Þž=ŽğÞ½ˇÞ¸=×¹ş³Łˇ³ž=³½−=³½ˇ¦ýş=š¹łˇ³˝ˇ²=bñ~Åqê~Å=K=K=K= =PTU

13.6.1 Πρόσβαση στο σταθµό εργασίας ExacTrac= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PTU

NQflÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ= K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUP

NQKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUP

14.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUP

14.1.2 Επισκόπηση διαχείρισης ασθενών= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUQ

NQKO flÞˇ¦šć¹ž³žI=ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸=ðˇÐ=˚łð¹Ð³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUS

14.2.1 Επιλογές αναθεώρησης θεραπείας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUS

14.2.2 ∆ηµιουργία αναφορών θεραπείας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PUT

14.2.3 Προσθήκη ολοκληρωµένων θεραπειών ασθενών στην ουρά για αναθεώρηση==K=K=K=K=K=K= =PUV

14.2.4 Αναθεώρηση και αναπαραγωγή==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVO

NQKP „þˇłğł¸=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ−Ć²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVR

14.3.1 Επιλογές εξαγωγής= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVR

14.3.2 Εξαγωγή σύνοψης θεραπείας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVS

14.3.3 Εξαγωγή δεδοµένων σε σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVT

NQKQ ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞćÞ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =PVV

14.4.1 ∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των δεδοµένων θεραπείας==K=K=K=K=K= =PVV



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NN

Ó˝Þˇðˇ²=×š¹Ðš₣−ý˚ÞğÞ

 

NRÒ¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMP

NRKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMP

15.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMP

NRKO „×Ð³ðş×ž³ž=š×Ð¦šć¹ž³ž²=ˇ³¾˙ÝšÐˇ²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMQ

15.2.1 Γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την επιθεώρηση= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMQ

15.2.2 Απαιτήσεις ετήσιας επιθεώρησης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMR

15.2.3 Απαιτήσεις εβδοµαδιαίας και µηνιαίας επιθεώρησης=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMS

15.2.4 Απαιτήσεις επιθεώρησης ασφάλειας=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMT

NRKP ‚Ðšþˇłğł¸=š×Ð¦šğ¹¸³šğÞ=žÝšð½¹−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMU

15.3.1 Επισκόπηση ελέγχου ηλεκτρολογικής ασφάλειας= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QMU

15.3.2 Τεκµηρίωση των ελέγχων= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNM

15.3.3 Οπτική επιθεώρηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNN

15.3.4 Ελεγχος αντίστασης προστατευτικής γείωσης==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNO

15.3.5 Ελεγχος ρεύµατος διαρροής==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNQ

15.3.6 Ελεγχος του διακόπτη κυκλώµατος διαρροής γείωσης= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNS

15.3.7 Ελεγχοι λειτουργικότητας= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNT

15.3.8 Αντιµετώπιση προβληµάτων του µετασχηµατιστή αποµόνωσης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QNU

NRKQ ıšÐ¹Ð³ýş²=½−¼=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=×−¼=˚₣šÐ=¼×−³½š˝=ŽžýÐ˙==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOM

15.4.1 Πότε δεν πρέπει να χρησιµοποιείται το σύστηµα= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOM

15.4.2 Επιστροφή του εξοπλισµού που έχει υποστεί ζηµιά= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QON

NSflÝłş¹Ð¦ý−Ð= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOP

NSKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOP

16.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOP

NSKO ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOQ

16.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOQ

16.2.2 Βαθµονόµηση ακτίνων Χ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOR

NSKP flÞˇðˇ½ˇ³ðš¼¸=½ğÞ=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOT

16.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QOT

NSKQ ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=Eˇð½˝Þš²=ı=J=aooF= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPN

16.4.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPN

NSKR ‚Ðş¹¦ğ³ž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPQ

NSKS Úˇ₣š˝ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPR

NSKT Óˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPT

16.7.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPT



NO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó˝Þˇðˇ²=×š¹Ðš₣−ý˚ÞğÞ

 

NSKU Ó¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPU

16.8.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QPU

16.8.2 Σύστηµα απεικόνισης ακτίνων Χ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQM

NTflÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQR

NTKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQR

17.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQR

NTKO ‡šÝ½˝ğ³ž=½ž²=×−Ðş½ž½ˇ²=½ğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQS

17.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQS

NTKP ‡šÝ½˝ğ³ž=½ž²=ˇ¼½şýˇ½ž²=³ĆÞ½žþž²=šÐðşÞğÞ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQU

17.3.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQU

17.3.2 Ορισµός µέγιστου εύρους σύντηξης= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QQV

17.3.3 Ορισµός περιοχών ενδιαφέροντος για τις εικόνες ακτίνων Χ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRM

17.3.4 Χρήση της µη αυτόµατης σύντηξης για τον ορισµό αρχικής τιµής για την  
αυτόµατη σύντηξη=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRO

NTKQ ı¹¸³ž=šÐð−ÞÐð−Ć=Ð³şðšÞ½¹−¼==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRP

17.4.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRP

17.4.2 Χρήση εικονικού ισόκεντρου για αποφυγή σύγχυσης των σπονδύλων==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRQ

17.4.3 Επαλήθευση σε συνδυασµό µε εικονικό ισόκεντρο= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRR

NTKR flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=ýš=½žÞ=ˇ¼½şýˇ½ž=ˇÞ˝₣Þš¼³ž=ŠšÐð½ćÞ= =K=K=K=K=K=K= =QRS

17.5.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRS

NTKS flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=ýš=½−¼²=Šš˝ð½š²=³ćýˇ½−²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ= K=K=K=K=K= =QRT

17.6.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRT

17.6.2 Η αρχή της ανίχνευσης δεικτών σώµατος=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QRU

17.6.3 Αυτόµατη επίλυση ασαφειών==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QSM

NUÓÝž¹−¾−¹˝š²=ˇŠšÐ−Šş½ž³ž²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QSP

NUKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QSP

18.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QSP

NUKO flŠšÐ−Šş½ž³ž=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QSQ

18.2.1 Επισκόπηση=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QSQ



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NP

Ó˝Þˇðˇ²=×š¹Ðš₣−ý˚ÞğÞ

 

NVÓˇ¹˙¹½žýˇ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QTN

NVKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QTN

19.1.1 Περιεχόµενα= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QTN

NVKO „Ðð−Þ˝ŠÐˇ=³¼³½¸ýˇ½−²= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =QTO
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·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

  

N ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

NKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Στοιχεία επικοινωνίας και νοµικές πληροφορίες Σελίδα 16 

Σύµβολα Σελίδα 19 

Προοριζόµενη χρήση Σελίδα 20 

Συµβατότητα µε άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Σελίδα 21 

Εκπαίδευση και τεκµηρίωση Σελίδα 28 

Προστασία δεδοµένων Σελίδα 32 
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Ò½−Ð₣š˝ˇ=š×Ðð−ÐÞğÞ˝ˇ²=ðˇÐ=Þ−ýÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

  

NKO Ò½−Ð₣š˝ˇ=š×Ðð−ÐÞğÞ˝ˇ²=ðˇÐ=Þ−ýÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

NKOKN Ò½−Ð₣š˝ˇ=š×Ðð−ÐÞğÞ˝ˇ²

Û×−³½¸¹Ðþž Αν δεν µπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή αν έχετε 
ερωτήσεις ή προβλήµατα, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab:

Ò₣şÝÐˇ Παρά την προσεκτική αναθεώρηση, το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να περιέχει σφάλµατα. 

Επικοινωνήστε µαζί µας στη διεύθυνση oncology.manuals@brainlab.com, αν έχετε 
προτάσεις για τη βελτίωση του παρόντος εγχειριδίου.

Ëˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸² Brainlab AG

Kapellenstr. 12

85622 Feldkirchen

Germany

Περιοχή Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο

Ηνωµένες Πολιτείες και 
Καναδάς

Τηλ: (800) 597-5911 
Φαξ: (708) 409-1619

support@brainlab.com

Αφρική, Ασία, Αυστραλία,  
Ευρώπη

Τηλ: +49 89 991568-44 
Φαξ: +49 89 991568-811

Λατινική Αµερική Τηλ: +55 11 33 55 33 70 
Φαξ: +55 11 33 55 33 79

Ιαπωνία Τηλ: +81-3-3769-6900 
Φαξ: +81-3-3769-6901

Γαλλία και  
γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com
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·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

  

NKOKO Î−ýÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

`çéóêáÖÜí Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται 
από τη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων. ∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η 
µετάφραση κανενός µέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούµενη ρητή γραπτή άδεια 
από την Brainlab.

„ý×−¹Ðð˙=³¸ýˇ½ˇ=
½ž²=_ê~áåä~Ä=

• Η επωνυµία _ê~áåp`^k™ είναι εµπορικό σήµα της Brainlab AG. 

• Η επωνυµία bñ~Åqê~Å® είναι σήµα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερµανία ή/και 
τις ΗΠΑ.

• Η επωνυµία ámä~å®= είναι σήµα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερµανία ή/και 
τις ΗΠΑ.

• Η επωνυµία kçî~äáë® είναι σήµα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερµανία ή/και 
τις ΗΠΑ.

„ý×−¹Ðð˙=³¸ýˇ½ˇ=
˙ÝÝğÞ=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½ćÞ

• Οι επωνυµίες Exact®, TrueBeam® και TrueBeamSTx® είναι σήµατα κατατεθέντα της 
Varian Medical Systems, Inc. 

• Οι επωνυµίες Microsoft® και Windows® είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft 
Corporation.

„Þ−×−Ðžý˚Þ−=
Ý−łÐ³ýÐðş=½¹˝½ğÞ

• Το λογισµικό αυτό βασίζεται εν µέρει στο έργο της Independent JPEG Group.
• Το προϊόν αυτό περιέχει λογισµικό που έχει αναπτυχθεί από την Apache Software 

Foundation (http://www.apache.org).
• Το προϊόν αυτό περιλαµβάνει λογισµικό που έχει αδειοδοτηθεί στο πλαίσιο της Γενικής 
Αδειας ∆ηµόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License) (βλ. “Πληροφορίες 
αδειοδότησης” στη σελίδα 463).

„½Ðð˚½ˇ=`b

„łłĆž³ž

Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζηµιές από 
ατυχήµατα, εσφαλµένη χρήση, εσφαλµένη επανεγκατάσταση ή ανεπαρκή 
συσκευασία σε περίπτωση αποστολών επιστροφής. Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν 
για τα µέρη του προϊόντος που έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί χωρίς τη 
γραπτή εξουσιοδότηση της Brainlab.

• Η ετικέτα CE δηλώνει ότι αυτό το προϊόν Brainlab συµµορφώνεται µε τις 
βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

• Σύµφωνα µε τον κανονισµό (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου), το 
bñ~Åqê~Å είναι προϊόν κατηγορίας IIb.
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ÌŠžł˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=
½žÞ=ˇ×ş¹¹ÐĞž

• Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός πρέπει να απορρίπτεται µόνο σύµφωνα µε 
τις νόµιµες διατάξεις. 

• Οι κατευθυντήρες περιέχουν µόλυβδο και πρέπει να απορρίπτονται µόνο σύµφωνα µε 
τις νόµιµες διατάξεις.

• Για πληροφορίες σχετικά µε την Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά µε τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (AHHE), επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
www.brainlab.com/weee.

ÓćÝž³ž=³½Ð²=ÂÓfl Η νοµοθεσία των Ηνωµένων Πολιτειών περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή 
µετά από εντολή ενός ιατρού. 

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=
³₣š½Ðð˙=ýš=½ž=
łÝć³³ˇ

Τα προσχέδια όλων των εγχειριδίων χρήσης της Brainlab συντάσσονται αρχικά στην αγγλική 
γλώσσα. Ο αριθµός αναφοράς που αντιστοιχεί σε αυτό το εγχειρίδιο είναι 60911-86EN.
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·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

  

NKP ÒĆýŁ−Ýˇ

NKPKN ÒĆýŁ−Ýˇ=×−¼=₣¹ž³Ðý−×−Ð−ĆÞ½ˇÐ=³½−=×ˇ¹şÞ=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−

Ó¹−šÐŠ−×−Ð¸³šÐ²

Οι προειδοποιήσεις υποδεικνύονται µε σύµβολα προειδοποίησης τριγωνικού 
σχήµατος. Περιλαµβάνουν κρίσιµες πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οποίες 
αφορούν σε πιθανό τραυµατισµό, θάνατο ή άλλες σοβαρές συνέπειες που µπορεί 
να έχει ο εσφαλµένος χειρισµός του εξοπλισµού.

Ó¹−³−₣¸

Οι σηµάνσεις προσοχής υποδεικνύονται µε ένα κυκλικό σύµβολο προσοχής. 
Περιλαµβάνουν κρίσιµες πληροφορίες για την ασφάλεια σε σχέση µε πιθανά 
προβλήµατα µε τη συσκευή. Τα προβλήµατα αυτά µπορεί να είναι δυσλειτουργία, 
βλάβη, ζηµιά της συσκευής ή υλικές ζηµιές. 

ÒžýšÐć³šÐ² ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι σηµειώσεις είναι µορφοποιηµένες µε πλάγια γραφή και υποδεικνύουν
πρόσθετες χρήσιµες συµβουλές. 



OM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó¹−−¹ÐŽşýšÞž=₣¹¸³ž

  

NKQ Ó¹−−¹ÐŽşýšÞž=₣¹¸³ž

NKQKN ı¹¸³ž=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

„ÞŠš˝þšÐ²=₣¹¸³ž² Το σύστηµα bñ~Åqê~Å προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο της τοποθέτησης των ασθενών 
σε ένα σηµείο που έχει οριστεί µε ακρίβεια εντός της δέσµης θεραπείας ενός ιατρικού 
επιταχυντή για διαδικασίες στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής ή ακτινοθεραπείας. Το 
σύστηµα bñ~Åqê~Å χρησιµοποιεί οπτική παρακολούθηση υπέρυθρων δεικτών και 
σύµπτωσης εικόνων ακτίνων Χ, ώστε να καθοριστεί και να διορθωθεί η θέση του ασθενούς. 
Με την πρόσθετη µονάδα bñ~Åqê~Å συγχρονισµού, η δέσµη θεραπείας συγχρονίζεται µε 
το επίπεδο αναπνοής του ασθενούς.

Ó¹−³šð½Ððş²=
₣šÐ¹Ð³ýş²=½−¼=
žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−J
Ý−łÐð−Ć=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć Τα εξαρτήµατα του συστήµατος και τα παρελκόµενα συστήµατα οργάνων 

αποτελούνται από µηχανικά µέρη ακριβείας. Φροντίστε να τα χειρίζεστε µε 
προσοχή. 

Ó¹−¾˝Ý=₣šÐ¹Ð³½¸

Μόνο εκπαιδευµένο ιατρικό προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα εξαρτήµατα 
του συστήµατος και τα παρελκόµενα συστήµατα οργάνων.

ÒĆýŁ−Ýˇ=³½−Þ=
žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−J
Ý−łÐðş=šþ−×ÝÐ³ýş

„Ýšł₣−²=
š×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž²

Πριν από τη θεραπεία του ασθενούς, ελέγξτε την αξιοπιστία όλων των 
πληροφοριών που εισάγονται και εξάγονται από το σύστηµα.

Σύµβολο Επεξήγηση

 Εφαρµοζόµενο µέρος τύπου B σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60601-1.

Προσοχή! Aνατρέξτε στα συνοδευτικά έγγραφα.
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·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

  

NKR Ò¼ýŁˇ½ş½ž½ˇ=ýš=˙ÝÝˇ=Ðˇ½¹−½š₣Þ−Ý−łÐð˙=×¹−İşÞ½ˇ

NKRKN Áˇ½¹−½š₣Þ−Ý−łÐð˙=×¹−İşÞ½ˇ=_ê~áåä~Ä

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å=είναι συµβατό µε τα ακόλουθα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
Brainlab:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές λεπτοµέρειες σχετικά µε το διαθέσιµο 
παρελκόµενο ηλεκτροµηχανολογικό  εξοπλισµό στα εγχειρίδια  χρήσης ÒĆ³½žýˇ=
¼×−³½¸¹Ðþž²=ˇ³¦šÞćÞ και Ò½š¹š−½ˇð½Ððş=¼ÝÐðş=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=oqLop.

„Þ−×−Ðžý˚Þ−=
³Ć³½žýˇ=
ˇð½ÐÞ−¦š¹ˇ×š˝ˇ²

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=
³½ˇ¦š¹−×−˝ž³ž²=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Brainlab Σχόλιο

Χειρουργικό σύστηµα διαµορφωµένης 
δέσµης Novalis

Υποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Brainlab Σχόλιο

Σύστηµα θεραπείας κεφαλής και 
αυχένα

Μη επεµβατικό σύστηµα σταθεροποίησης 
ασθενούς. Περιλαµβάνει τα εξής:

• Σετ µασκών.

• Συνδυασµένος εντοπιστής κεφαλής και 
αυχένα και ρυθµιστής θέσης στόχου.

∆ιάταξη τοποθέτησης 
ακτινοχειρουργικής χωρίς πλαίσιο

Χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των 
ασθενών  που  έχουν  σαρωθεί  µε  τον  
εντοπιστή κεφαλής και αυχένα και το 
ρυθµιστή θέσης στόχου Brainlab.

Σύστηµα φορέα ασθενούς µε µαξιλάρι 
κενού

Ακτινοδιαπερατή επιφάνεια κατάκλισης 
ασθενούς  κα ι  µαξ ιλάρ ι  κενού  γ ια  
αναπαράξιµη τοποθέτηση του ασθενούς 
µεταξύ της σάρωσης CT και της θεραπείας.
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„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=
×ˇ¹ˇð−Ý−Ć¦ž³ž²

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

Εξαρτήµατα παρακολούθησης 
Brainlab Σχόλιο

Σφαίρες σήµανσης σώµατος 
ExacTrac CT Χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της 

θέσης του ασθενούς.Υπέρυθρες σφαίρες σήµανσης 
σώµατος ExacTrac CT 

Υποδοχές δεικτών ET

Υποδοχές  για  ταχεία  και  αναπαράξιµη  
προσάρτηση των δεικτών σώµατος, οι οποίες 
χρησ ιµοπο ιούντα ι  σε  συνδυασµό  µ ε  
αυτοκόλλητα επιθέµατα.

Ανακλαστικές σφαίρες σήµανσης 
ExacTrac

Σφαίρες  σήµανσης  για  παρακολούθηση  
συσκευών.

Αστέρας τοποθέτησης και 
βραχίονας τοποθέτησης ET Συσκευές για την παρακολούθηση της κίνησης 

του κρεβατιού.∆ιάταξη τοποθέτησης και 
βραχίονας τοποθέτησης ET

Σύστηµα ανάδρασης ασθενούς 
µέσω βίντεο για τον 
προσαρµοζόµενο συγχρονισµό

Παρέχει  στον ασθενή  πληροφορίες µέσω 
βίντεο κατά τη διάρκεια των θεραπειών µε 
συγχρονισµό, π.χ. για τον έλεγχο της αναπνοής.

Εξαρτήµατα βαθµονόµησης 
Brainlab Σχόλιο

Οµοίωµα ισόκεντρου ET Χρησιµοποιείται για τη βαθµονόµηση του 
ισόκεντρου µε τα λέιζερ γραµµικού επιταχυντή. 
Ανάλογα  µε  την  έκδοση ,  το  o µο ίωµα  
ισόκεντρου ET µπορεί να περιλαµβάνει µια 
σφαίρα βολφραµίου 5 mm στο κέντρο του.

Οµοίωµα βαθµονόµησης 
υπέρυθρων ET

Χρησιµοποιείται για τη βαθµονόµηση της 
κάµερας υπέρυθρων και βίντεο ExacTrac.

Οµοίωµα βαθµονόµησης 
ακτίνων Χ ET

Χρησιµοποιείται για τη βαθµονόµηση του 
συστήµατος ακτίνων Χ.
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„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=
ŠÐˇ³¾˙ÝÐ³ž²=
×−Ðş½ž½ˇ²

Ó¹ş³¦š½ˇ=
šþˇ¹½¸ýˇ½ˇ

flÝÝš²=³¼³ðš¼˚²=
_ê~áåä~Ä

Επιπλέον συσκευές ενδέχεται να είναι διαθέσιµες µετά την κυκλοφορία αυτού του 
εγχειριδίου. Επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab, αν έχετε απορίες 
σχετικά µε τη συµβατότητα της συσκευής µε το λογισµικό Brainlab.

Με το bñ~Åqê~Å, να χρησιµοποιείτε µόνο τις συσκευές και τα ανταλλακτικά που 
καθορίζει η Brainlab. Η χρήση µη εξουσιοδοτηµένων συσκευών/ανταλλακτικών 
µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την ασφάλεια και/ή την αποτελεσµατικότητα 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
του ασθενούς, του χρήστη και/ή του περιβάλλοντος.

Εξαρτήµατα 
διασφάλισης 
ποιότητας Brainlab

Σχόλιο

Οµοίωµα επαλήθευσης 
ExacTrac

Χρησιµοποιείται για τη διασφάλιση ποιότητας και την 
εκπαίδευση του θεραπευτή.

∆είκτης οµοιώµατος Χρησιµοποιείται για την εκτέλεση ελέγχων διασφάλισης 
ποιότητας (Winston-Lutz).

Οµοίωµα συγχρονισµού 
ExacTrac

Οµοίωµα κίνησης ελεγχόµενο µέσω υπολογιστή για 
γεωµετρική και δοσιµετρική επαλήθευση της λειτουργίας 
προσαρµοζόµενου συγχρονισµού ExacTrac.

Πρόσθετα εξαρτήµατα 
Brainlab Σχόλιο

ExacTrac Robotics Ανεξάρτητη µονάδα, η οποία επιτρέπει ταχεία ροµποτική 
ρύθµιση της κλίσης της κορυφής του κρεβατιού για 
ακριβή τοποθέτηση του ασθενούς.

Επάνω µέρος κρεβατιού 
απεικόνισης Brainlab

Κορυφή κρεβατιών απεικόνισης µε ίνες άνθρακα χαµηλής 
πυκνότητας για βελτιωµένη ποιότητα εικόνας ακτίνων Χ.

Μικρορυθµιστής 
κεφαλής και αυχένα

Χρησιµοποιείται για θεραπείες κεφαλής και αυχένα σε 
συνδυασµό µε το σύστηµα φορέα ασθενούς  για τη  
ρύθµιση της  κλίσης  γύρω  από  το  διαµήκη  και  τον 
εγκάρσιο άξονα.

Αντιολισθητικός 
τάπητας

∆ιασφαλίζει την άνετη τοποθέτηση του ασθενούς στην 
τράπεζα θεραπείας.
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NKRKO Áˇ½¹Ððş=Ý−łÐ³ýÐðş=_ê~áåä~Ä

„þ−¼³Ð−Šş½ž³ž

Η εγκατάσταση λογισµικού στα συστήµατα Brainlab µπορεί να γίνει µόνο από 
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε και µην 
καταργείτε καµία εφαρµογή λογισµικού.

Ò¼ýŁˇ½ş=Ðˇ½¹Ððş=
Ý−łÐ³ýÐðş=_ê~áåä~Ä

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å είναι συµβατό µε το ακόλουθο ιατρικό λογισµικό Brainlab:

flÝÝ−=Ý−łÐ³ýÐðş=
_ê~áåä~Ä

Αν χρησιµοποιείτε άλλες εκδόσεις λογισµικού εκτός από αυτές που αναφέρονται 
παραπάνω, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab για να επιβεβαιωθεί η 
συµβατότητα µε τις συσκευές Brainlab. 

Στο σύστηµα µπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιµοποιηθεί µόνο το ιατρικό 
λογισµικό Brainlab που καθορίζει η Brainlab. 

Ιατρικό λογισµικό Brainlab Σχόλιο

iPlan RT Dose 3.0/4.1/4.5
Συστήµατα σχεδιασµού θεραπείας.

BrainSCAN 5.3.1/5.3.2

PatientBrowser 1.1
Λογισµικό µεταφοράς δεδοµένων για τη 
µετατροπή των δεδοµένων DICOM στην 
τυπική µορφή Brainlab.

Αποµακρυσµένη ζωντανή πρόσβαση 
στο σταθµό εργασίας ExacTrac

Λογισµικό πελάτη εγκατεστηµένο σε έναν 
εξωτερικό υπολογιστή για πρόσβαση στο 
σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å.
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Ò¼ýŁˇ½˙=
Ðˇ½¹−½š₣Þ−Ý−łÐð˙=
×¹−İşÞ½ˇ=½¹˝½ğÞ=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½ćÞ

Το bñ~Åqê~Å είναι συµβατό µε τα ακόλουθα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τρίτων 
κατασκευαστών:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορούν, επίσης, να χρησιµοποιηθούν κρεβάτια και γραµµικοί επιταχυντές 
τρίτων κατασκευαστών εκτός από τη Varian. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
υποστηριζόµενα µοντέλα, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab.

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις αφορούν συστήµατα bñ~Åqê~Å που έχουν εγκατασταθεί σε 
γραµµικούς επιταχυντές Varian οι οποίοι είναι εξοπλισµένοι µε κρεβάτι Vortex:

Οταν το σύστηµα ExacTrac χρησιµοποιείται σε έναν επιταχυντή, εξοπλισµένο 
µε κρεβάτι Vortex, το σύστηµα ExacTrac πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν 
η τράπεζα θεραπείας είναι κλειδωµένη στη θέση θεραπείας (ευθυγραµµισµένη 
µε τον άξονα του γραµµικού επιταχυντή).

Βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό ExacTrac είναι κλειστό, κάθε φορά που 
χρησιµοποιείται το CT της αίθουσας. 

Ιατροτεχνολογικό 
προϊόν Μοντέλο Κατασκευαστής

Εξοπλισµός 
διαγνωστικής 
απεικόνισης

Μοντέλα συµβατά µε DICOM ∆ιάφορα

Κρεβάτια θεραπείας Exact & ETR, Vortex, TrueBeam Varian

Σύστηµα τοποθέτησης 
κενού BodyFIX ∆ιάφορα Medical 

Intelligence/Elekta

Varian Clinac

• Υποστηρίζονται οι εκδόσεις 5.4-6.3 
για τον προσαρµοζόµενο 
συγχρονισµό

• Οι προηγούµενες εκδόσεις από την 
έκδοση 5.4 δεν υποστηρίζονται για 
αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού

Επικοινωνήστε µε τον τοπικό 
αντιπρόσωπο της Varian για 
αναβάθµιση, αν είναι απαραίτητο.

Varian

Varian TrueBeam/
TrueBeamSTx

Η έκδοση 1.5 υποστηρίζεται για 
αυτόµατη κίνηση κρεβατιού Varian

Novalis Tx/Trilogy Ολα Varian
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Βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό ExacTrac είναι κλειστό, κάθε φορά που 
χρησιµοποιείται το CT ενός συστήµατος που βασίζεται σε Varian Vortex. 

Αν το ExacTrac εγκατασταθεί σε ένα Clinac µε κρεβάτι Vortex, δεν πρέπει να 
είναι εγκατεστηµένο το Robotics και πρέπει να χρησιµοποιείται η πρωτότυπη 
επιφάνεια τράπεζας Varian. 

flÝÝˇ=×¹−İşÞ½ˇ=
½¹˝½ğÞ=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½ćÞ

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα από κατασκευαστές εκτός της Brainlab µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν µε το bñ~Åqê~Å, εφόσον αυτό καθορίζεται από την 
Brainlab. Η χρήση µη εξουσιοδοτηµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µπορεί 
να επηρεάσει δυσµενώς την ασφάλεια και/ή την αποτελεσµατικότητα του 
bñ~Åqê~Å και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενούς, του χρήστη και/ή 
του περιβάλλοντος.

Μόνο το τµήµα υποστήριξης της Brainlab είναι εξουσιοδοτηµένο να τροποποιεί 
τη διαµόρφωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του σταθµού εργασίας 
bñ~Åqê~Å. Οι µη εξουσιοδοτηµένες τροποποιήσεις µπορούν να επηρεάσουν 
δυσµενώς τη λειτουργία του συστήµατος.
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NKRKQ È−łÐ³ýÐðş=˙ÝÝğÞ=ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½ćÞ

„þ−¼³Ð−Šş½ž³ž

Η εγκατάσταση λογισµικού στα συστήµατα Brainlab µπορεί να γίνει µόνο από 
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της Brainlab. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να 
εγκαταστήσει ή να καταργήσει καµία εφαρµογή λογισµικού.

Μόνο το τµήµα υποστήριξης της Brainlab είναι εξουσιοδοτηµένο να τροποποιεί 
τη διαµόρφωση του λογισµικού του σταθµού εργασίας. Οι µη εξουσιοδοτηµένες 
τροποποιήσεις µπορούν να επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργία του 
συστήµατος.  Αν εγκατασταθεί λογισµικό ανίχνευσης  ιών,  πρέπει  να  
διαµορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην εκτελείται στο παρασκήνιο, ενώ 
το bñ~Åqê~Å=βρίσκεται σε λειτουργία.

Ò¼ýŁˇ½ş=
Ý−łÐ³ýÐðş=½¹˝½ğÞ=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½ćÞ

Το bñ~Åqê~Å είναι συµβατό µε τα ακόλουθα προϊόντα λογισµικού τρίτων κατασκευαστών: 

flÝÝ−=Ý−łÐ³ýÐðş=
½¹˝½ğÞ=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½ćÞ

Στο bñ~Åqê~Å µπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιµοποιηθεί µόνο το 
λογισµικό που καθορίζει η Brainlab.

Λογισµικό Σχόλιο

Συστήµατα σχεδιασµού τρίτων 
κατασκευαστών

Υποστηρίζονται συστήµατα που εξάγουν την 
καθορισµένη  θέση  του  ισόκεντρου  και  το  
περίγραµµα του όγκου-στόχου σχεδιασµού µε τα 
δεδοµένα CT µέσω ενός υπάρχοντος συνδέσµου 
DICOM RT στο σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab.



OU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„ð×ˇ˝Šš¼³ž=ðˇÐ=½šðýž¹˝ğ³ž

  

NKS „ð×ˇ˝Šš¼³ž=ðˇÐ=½šðýž¹˝ğ³ž

NKSKN „ð×ˇ˝Šš¼³ž

„ð×ˇ˝Šš¼³ž=ˇ×ş=
½žÞ=_ê~áåä~Ä

Για να διασφαλιστεί η σωστή και κατάλληλη χρήση του συστήµατος, η Brainlab συνιστά, 
πριν από την πρώτη χρήση του συστήµατος, όλοι οι χρήστες να συµµετάσχουν σε ένα 
εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραµµα που διοργανώνει κάποιος αντιπρόσωπος της Brainlab.

„×−×½š¼şýšÞž=
¼×−³½¸¹Ðþž

• Αφού ολοκληρωθεί επαρκής αριθµός επιτυχηµένων προσοµοιώσεων πλήρων 
διαδικασιών και µετά από ένα σχολαστικό έλεγχο διασφάλισης ποιότητας, το σύστηµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε επιλεγµένες θεραπείες. 

• Σε αυτές τις θεραπείες πρέπει να είναι παρών ένας αντιπρόσωπος της Brainlab, 
προκειµένου να εποπτεύει το ιατρικό προσωπικό και να παρέχει οδηγίες όταν 
χρειάζεται. 

„¼¦ĆÞž

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å προορίζεται αποκλειστικά ως πρόσθετη βοήθεια στο 
ιατρικό προσωπικό. ∆εν υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά την εµπειρία του 
χρήστη και δεν καταργεί την ευθύνη του χρήστη κατά τη διάρκεια της χρήσης 
του.
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NKSKO Úšðýž¹˝ğ³ž

Ó¹−−¹ÐŽşýšÞ−=
ð−ÐÞş

• Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί µια εισαγωγή και ένα έντυπο αναφοράς για την 
αποτελεσµατική και σωστή χρήση του συστήµατος bñ~Åqê~Å=της Brainlab. 

• Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για όλα τα µέλη της κλινικής οµάδας που 
χρησιµοποιούν ή χειρίζονται το σύστηµα bñ~Åqê~Å ή µέρη αυτού.

• Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο και να εξοικειωθείτε επαρκώς µε το 
σύστηµα πριν το χρησιµοποιήσετε.

flÞ˙łÞğ³ž=½ğÞ=
šł₣šÐ¹ÐŠ˝ğÞ=₣¹¸³ž²

Η επιτυχής και ασφαλής θεραπεία µε το σύστηµα bñ~Åqê~Å προϋποθέτει τον προσεκτικό 
σχεδιασµό των διαδικασιών.
Συνεπώς, είναι σηµαντικά τα εξής:
• Πριν από τη χρήση του συστήµατος, ο χρήστης πρέπει να έχει διαβάσει προσεκτικά τα 
σχετικά εγχειρίδια χρήσης.

• Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτά τα εγχειρίδια χρήσης συνεχώς.
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„ł₣šÐ¹˝ŠÐˇ=₣¹¸³ž²=
_ê~áåä~Ä

Úšðýž¹˝ğ³ž=łÐˇ=
½ˇ=šþˇ¹½¸ýˇ½ˇ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Εγχειρίδιο χρήσης Περιγραφή

ExacTrac Κλινικό εγχειρίδιο 
χρήσης

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του 
συστήµατος τοποθέτησης ασθενούς bñ~Åqê~Å=

Σύστηµα υποστήριξης 
ασθενούς Εγχειρίδιο χρήσης

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη χρήση των εξής:
Σύστηµα ρύθµισης κλίσης κορυφής κρεβατιού 
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

ÒĆ³½žýˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ

Εγχειρίδιο χρήσης 
στερεοτακτικού 
ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του Šš˝ð½ž=
−ý−Ðćýˇ½−² Brainlab για την εκτέλεση της 
διασφάλισης ποιότητας

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης 
του iPlan RT

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του σχετικού 
συστήµατος σχεδιασµού θεραπείας Brainlab

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης 
του iPlan RT Dose

Εγχειρίδιο χρήσης του 
λογισµικού BrainSCAN

Εγχειρίδιο χρήσης του 
λογισµικού PatientBrowser

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του 
λογισµικού µεταφοράς δεδοµένων m~íáÉåí_êçïëÉê

Εγχειρίδιο χρήσης του 
συστήµατος ET Gating 
Phantom

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του 
bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ=mÜ~åíçã

Συσκευή Εγγραφο Κατασκευαστής

Περίβληµα Φύλλο δεδοµένων: “Sapphire Housing” Varian Medical 
SystemsΣωλήνας Φύλλο δεδοµένων: “RAD-21”

Καλώδια Υ.Τ. Φύλλο δεδοµένων: “HIGHFLEX KKG” Dunlee/Odel

Κατευθυντήρας

(Μόνο για συστήµατα 
που κυκλοφόρησαν 
πριν από το 2011)

Εγχειρίδιο: “Linear MC150-C” Progeny

Γεννήτρια • Οδηγίες λειτουργίας “EDITOR Hfe”
• Εγχειρίδιο επισκευής “EDITOR Hfe”

K&S Röntgenwerk, 
Bochum, Germany
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flÝÝˇ=šł₣šÐ¹˝ŠÐˇ=
₣¹¸³ž²

Εγχειρίδιο χρήσης Περιγραφή

„ł₣šÐ¹˝ŠÐˇ=₣¹¸³ž²=
kçî~äáë

Οι οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος 
Novalis παρέχονται από την Varian Medical Systems.

„ł₣šÐ¹˝ŠÐˇ=½¹˝½ğÞ=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½ćÞ

• Το σύστηµα bñ~Åqê~Å= περιλαµβάνει εξαρτήµατα 
τρίτων κατασκευαστών. 

• Οι αντίστοιχες οδηγίες του αρχικού κατασκευαστή 
βρίσκονται στο διαµέρισµα εγγράφων στην πίσω 
πλευρά του ερµαρίου του σταθµού εργασίας.
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Ó¹−³½ˇ³˝ˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

  

NKT Ó¹−³½ˇ³˝ˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

NKTKN „ý×Ð³½š¼½Ððş½ž½ˇ=ðˇÐ=×¹−³½ˇ³˝ˇ=˚ÞˇÞ½Ð=ýž=šþ−¼³Ð−Š−½žý˚Þž²=
×¹ş³Łˇ³ž²

Óš¹Ð¾š¹šÐˇð¸=
Þ−ý−¦š³˝ˇ

Στο λογισµικό bñ~Åqê~Å, τα δεδοµένα των ασθενών προσδιορίζονται από το όνοµα του 
ασθενούς και ένα µοναδικό αναγνωριστικό. Για το λόγο αυτό, ο χειρισµός τους πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία περί εµπιστευτικότητας και τα δεδοµένα αυτά να 
προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο χειρισµός 
των δεδοµένων των ασθενών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθετική πράξη Health 
Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA). 

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½−Þ=
žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−J
Ý−łÐðş=šþ−×ÝÐ³ýş=
½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

Ο σταθµός εργασίας bñ~Åqê~Å στεγάζεται µέσα σε ένα ερµάριο που διαθέτει θύρα στην 
πρόσοψη και στο πίσω µέρος. Και οι δύο θύρες πρέπει να είναι κλειδωµένες, ώστε να 
αποτρέπεται η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, και το κλειδί να φυλάσσεται σε ασφαλή 
θέση. Ο χειρισµός των πινάκων ελέγχου (βλ. “Πίνακες λειτουργίας του ExacTrac” στη 
σελίδα 68) είναι δυνατός µέσω των ανοιγµάτων της θύρας στην πρόσοψη. 

Το ερµάριο πρέπει είτε να προστατεύεται κατάλληλα από δηµόσια πρόσβαση 
είτε να είναι τοποθετηµένο σε µια θέση, η οποία εποπτεύεται συνεχώς.

Η ασφάλεια του ερµαρίου εκτός των ωρών εργασίας αποτελεί ευθύνη του 
νοσοκοµείου.

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½ˇ=
žÝšð½¹−ÞÐð˙=
ŠšŠ−ý˚Þˇ

Το λειτουργικό σύστηµα Windows XP διαθέτει λειτουργία επαλήθευσης των στοιχείων 
χρήστη για προστασία έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα δεδοµένα των 
ασθενών. Η διαχείριση όλων των πληροφοριών σύνδεσης και κωδικών πρόσβασης πρέπει 
να γίνεται από το διαχειριστή του δικτύου του νοσοκοµείου και σε όλα τα µέλη του 
προσωπικού που χειρίζονται το σύστηµα bñ~Åqê~Å πρέπει να δίνεται η οδηγία να 
αποσυνδέονται µετά τη χρήση του συστήµατος. Μπορεί να εφαρµοστεί προστασία οθόνης 
µε προστασία κωδικού για πρόσθετη ασφάλεια. 

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½Ð²=
šð½¼×ć³šÐ²

Καθώς οι αναφορές θεραπείας του συστήµατος bñ~Åqê~Å (βλ. “∆ηµιουργία αναφορών 
θεραπείας” στη σελίδα 387) περιέχουν το όνοµα και το αναγνωριστικό των ασθενών, ο 
εκτυπωτής πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή και οι εκτυπώσεις να προστατεύονται 
από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PP

·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

  

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
š¾šŠ¹ÐðćÞ=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Για  προστασία  έναντι  της  απώλειας  των  δεδοµένων  των ασθενών ,  πρέπει  να  
δηµιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα των φακέλων των ασθενών που υπάρχουν στο 
σύστηµα bñ~Åqê~Å=σε DVD ή οι φάκελοι αυτοί να αποθηκεύονται µέσω της δυνατότητας 
αρχειοθέτησης στο δίκτυο. 

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½ˇ=
ŠšŠ−ý˚Þˇ

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å µπορεί να εισάγει δεδοµένα σχεδιασµού από άλλους σταθµούς 
εργασίας του δικτύου (βλ. “Εισαγωγή δεδοµένων από σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας” στη 
σελίδα 156). Για τους άλλους υπολογιστές του δικτύου δεν απαιτείται πρόσβαση στο 
σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å=και για να διασφαλιστεί η εµπιστευτικότητα των δεδοµένων 
των ασθενών, η Brainlab αποτρέπει έντονα την ενεργοποίηση της αποµακρυσµένης 
πρόσβασης στα δεδοµένα του σταθµού εργασίας bñ~Åqê~Å. 

fl×ş¹¹ÐĞž=
³¼³½¸ýˇ½−²

Επειδή στο σκληρό δίσκο του σταθµού εργασίας bñ~Åqê~Å είναι αποθηκευµένα απόρρητα 
δεδοµένα ασθενών, πριν από την απόρριψη του συστήµατος, τα δεδοµένα αυτά πρέπει είτε 
να διαγραφούν µε ασφάλεια είτε να καταστραφεί ο σκληρός δίσκος.

Η απλή διαγραφή των δεδοµένων από το σκληρό δίσκο δεν παρέχει επαρκή 
ασφάλεια έναντι της ανάκτησης των δεδοµένων. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
ειδική εφαρµογή λογισµικού, ώστε να µην είναι δυνατή η ανάκτηση των 
δεδοµένων.

Κάθε φορά που είναι απαραίτητη η µεταφορά δεδοµένων ασθενούς σε τρίτα 
µέρη (π.χ. για επιθεώρηση στο τµήµα υποστήριξης της Brainlab), φροντίστε να 
χρησιµοποιείτε πάντα την επιλογή `êÉ~íÉ=^åçåóãáòÉÇ=`çéó.



PQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó¹−³½ˇ³˝ˇ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

  



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PR

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

O „×Ð³ðş×ž³ž=
žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć

OKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

OKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Εξαρτήµατα του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ExacTrac Σελίδα 36

Ηλεκτρονικά συστήµατος ExacTrac Σελίδα 61

∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact Σελίδα 76

Χειρισµός του εξοπλισµού ακτίνων Χ Σελίδα 79

Αποθήκευση και οδηγίες καθαρισµού Σελίδα 88



PS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

OKO „þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

OKOKN ‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=ŠÐˇý−¹¾ć³šÐ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å διατίθεται µε διάφορες διαµορφώσεις και εκδόσεις. Τα εξαρτήµατα 
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ποικίλλουν, ανάλογα µε την επιλεγµένη 
διαµόρφωση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και λογισµικού. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PT

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

OKOKO „þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=³¼³½¸ýˇ½−²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η τυπική διαµόρφωση ιχνηλάτησης υπέρυθρων bñ~Åqê~Å περιλαµβάνει τα εξής εξαρτήµατα.

Ò½ˇ¦ýş²=š¹łˇ³˝ˇ²=
ðˇÐ=š¹ý˙¹Ð−

 Εικόνα 1

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηλεκτρολογική ασφάλεια µπορείτε να βρείτε 
στην ενότητα σελίδα 61.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Σταθµός εργασίας 
bñ~Åqê~Å

Βλ. σελίδα 68.

s
Ερµάριο σταθµού 
εργασίας 

Περιέχει το σταθµό εργασίας, καθώς και καλώδια 
τροφοδοσίας, συσκευές ηλεκτρολογικής ασφάλειας, 
ηλεκτρονικά στοιχεία ελέγχου κ.λπ.

a
s



PU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

Ë˙ýš¹ˇ=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ=
ðˇÐ=Ł˝Þ½š−

Η κάµερα είναι πάντοτε τοποθετηµένη στην οροφή στο κάτω µέρος του κρεβατιού. 

 Εικόνα 2

Ë˙ýš¹ˇ=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ=ðˇÐ=
Ł˝Þ½š−=EqêìÉ_É~ãF

Για τα συστήµατα που εγκαθίστανται σε γραµµικούς επιταχυντές TrueBeam, η κάµερα 
βρίσκεται στην ίδια βάση στήριξης όπως και η παρόµοια κάµερα των συστηµάτων 
ιχνηλάτησης της Varian Medical Systems.

 Εικόνα 3

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Κάµερες (παλιότερα 
συστήµατα)

Απα ι τούν  δ ιαδ ικασ ία  βαθµονόµησης  (βλ .  
σελίδα 127).

s Κάµερες (πρόσφατα) Βαθµονοµηµένες εκ των προτέρων.

d Φακοί υπέρυθρων Παρακολούθηση  της  θέσης  του  ασθενούς  µε  
ανακλαστικές σφαίρες σήµανσης.

f Φακός βίντεο Παρέχει εικόνα βίντεο του ασθενούς.

fd

a

s



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PV

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

Ì¦şÞž

 Εικόνα 4

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Οθόνη αφής 17"
Παρέχει έλεγχο  του λογισµικού στην αίθουσα 
θεραπείας. Η οθόνη µπορεί να τοποθετηθεί στον 
τοίχο ή στην οροφή της αίθουσας θεραπείας.

a



QM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

OKOKP „þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=Ð₣ÞžÝ˙½ž³ž²=ý˚³ğ=¼×˚¹¼¦¹ğÞ

Ò¾ˇ˝¹š²=³¸ýˇÞ³ž²=
³ćýˇ½−²=ðˇÐ=
¼×−Š−₣˚²=ŠšÐð½ćÞ

 Εικόνα 5

flÞˇðÝˇ³½Ðð˚²=
³¾ˇ˝¹š²=³¸ýˇÞ³ž²

 Εικόνα 6

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Σφαίρα σήµανσης 
σώµατος

Ενεργοποιείται η ιχνηλάτηση µέσω υπέρυθρων. 
Προσαρτώνται στις υποδοχές δεικτών ή στη διάταξη 
τοποθέτησης ακτινοχειρουργικής χωρίς πλαίσιο.

s Υποδοχές δεικτών

Προσαρτώνται σε κατάλληλα σηµεία στο δέρµα του 
ασθενούς µε τη βοήθεια αυτοκόλλητων επιθεµάτων, 
τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται αν οι υποδοχές 
δεικτών πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ξανά (για τον 
ίδιο  ασθενή). Βλ .  “Προσάρτηση  των  δεικτών  
σώµατος” στη σελίδα 146 και “Αντικατάσταση των 
δεικτών σώµατος” στη σελίδα 206.

d
Αυτοκόλλητα 
επιθέµατα

Μπορούν να προσαρτηθούν στις υποδοχές δεικτών, 
για να χρησιµοποιηθούν οι υποδοχές πολλές φορές 
στον ίδιο ασθενή.

a s d

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Ανακλαστική σφαίρα 
σήµανσης

Προσαρτώνται σε διατάξεις τοποθέτησης, π.χ. για να 
επιτρέψουν την ιχνηλάτηση µέσω υπέρυθρων.

a



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QN

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

OKOKQ „þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=³˙¹ğ³ž²=

Ò¾ˇ˝¹š²=³¸ýˇÞ³ž²=
³ćýˇ½−²=ðˇÐ=
¼×−Š−₣˚²=ŠšÐð½ćÞ

 Εικόνα 7

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a ∆είκτης σώµατος CT Εντοπίζονται  αυτόµατα  κατά  τη  σάρωση  CT. 
Προσαρτώνται στις υποδοχές δεικτών. 

s
Ανακλαστικός δείκτης 
σώµατος CT 

Εντοπίζονται αυτόµατα κατά τη σάρωση CT και 
είναι  κατάλληλοι  για ιχνηλάτηση  υπέρυθρων . 
Προσαρτώνται στις υποδοχές δεικτών.

d Υποδοχές δεικτών

Προσαρτώνται σε κατάλληλα σηµεία στο δέρµα του 
ασθενούς µε τη βοήθεια αυτοκόλλητων επιθεµάτων, 
τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται αν οι υποδοχές 
δεικτών πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ξανά (για τον 
ίδιο  ασθενή). Βλ .  “Προσάρτηση  των  δεικτών  
σώµατος” στη σελίδα 146 και “Αντικατάσταση των 
δεικτών σώµατος” στη σελίδα 206.

a s d



QO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

ÒĆ³½žýˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=
ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=
ˇ¼₣˚Þˇ

Το ³Ć³½žýˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ χρησιµοποιείται για την ιχνηλάτηση της 
θέσης του ασθενούς κατά τη διάρκεια των κρανιακών θεραπειών, ώστε να µπορεί να 
αντιστοιχιστεί στα δεδοµένα εικόνας που λαµβάνονται. Το σύστηµα αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο σε συνδυασµό µε τη διόρθωση µέσω ακτίνων Χ (βλ. σελίδα 44). 
Το ³Ć³½žýˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης 
Σύστηµα υποστήριξης ασθενούς και στην ενότητα “Ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο για 
κρανιακές θεραπείες” στη σελίδα 207.

 Εικόνα 8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η δοµή από ίνες άνθρακα της ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²=ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=
₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− έχει µέσο πάχος τοιχώµατος 1,4 mm, το οποίο ισοδυναµεί µε 2 mm νερού. 
Ανάλογα µε τη µορφή και τις παραµέτρους της θεραπείας, θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά 
περίπτωση, αν η δοµή θα πρέπει να παραµείνει στον ασθενή κατά την ακτινοβόληση ή αν θα 
αφαιρείται. Η αφαίρεση της διάταξης στη διάρκεια της θεραπείας καθιστά αδύνατη τη 
διεξαγωγή ενδοσυνεδριακών επαληθεύσεων. Ως γενικό κανόνα, η Brainlab συνιστά να 
παραµένει η διάταξη στη θέση της κατά την ακτινοβόληση.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
‚Ð˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=
₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−

Επιτρέπει την ιχνηλάτηση του ασθενούς σε όλες τις 
τυπικές γωνίες περιστροφής του κρεβατιού. Η δοµή 
από  ί ν ε ς  άνθρακα  δ ιασφαλ ί ζ ε ι  µ έγ ισ τη  
ακτινοδιαπερατότητα και ελάχιστη επαύξηση δόσης 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενούς.

s

ÒĆ³½žýˇ=ýˇ³ðćÞ=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=
₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−=½ž²=
_ê~áåä~Ä

Επιτρέπει την ασφαλή, αναπαραγώγιµη τοποθέτηση 
του ασθενούς µεταξύ των συνεδριών θεραπείας.

(Το  ExacTrac  δεν  ε ίναι  συµβατό  µε  τυπικά  
συστήµατα µασκών κρανίου.)

a s



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QP

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

‚Ðˇ½˙þšÐ²=
½−×−¦˚½ž³ž²=łÐˇ=
šþğð¹ˇÞÐˇð˚²=
¦š¹ˇ×š˝š²

 Εικόνα 9

Βλ. “∆ιατάξεις τοποθέτησης για εξωκρανιακές θεραπείες” στη σελίδα 211.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a fl³½˚¹ˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq
Αυτή η διάταξη από αλουµίνιο είναι κατάλληλη 
γ ια  την  ι χνηλάτηση  όλων  των  τυπικών  
εξωκρανιακών θεραπειών.

s ‚Ð˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=bq

Αυτή η διάταξη από ίνες άνθρακα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τυπικές εξωκρανιακές  
θεραπείες και για θεραπείες µε συγχρονισµό, 
καθώς υποστηρίζει µεγαλύτερη περιστροφή του 
κρεβατιού. 

a s



QQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

OKOKR „þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=E×¹−ˇÐ¹š½Ðð˙F

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν έχετε αγοράσει την προαιρετική διαµόρφωση ακτίνων Χ του bñ~Åqê~Å, εκτός από τα 
τυπικά εξαρτήµατα ιχνηλάτησης µέσω υπέρυθρων, παρέχεται επίσης ο εξοπλισµός που 
περιγράφεται παρακάτω.
Με τη διαµόρφωση ακτίνων Χ του bñ~Åqê~Å, οι ασθενείς σας επωφελούνται από την 
υψηλή ακρίβεια και ασφάλεια που προσφέρουν οι λειτουργίες διόρθωσης και επαλήθευσης 
µέσω ακτίνων Χ του bñ~Åqê~Å.

·šÞÞ¸½¹Ðˇ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 10

Βλ. “Ηλεκτρολογική ασφάλεια στη γεννήτρια ακτίνων Χ” στη σελίδα 65 και “Χειρισµός 
του εξοπλισµού ακτίνων Χ” στη σελίδα 79.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Γεννήτρια ακτίνων Χ 

Τροφοδοτε ί  τους  σωλήνες  ακτ ί νων  X  που  
χρησιµοποιούνται  για  τη  δηµιουργία εικόνων  
διόρθωσης και επαλήθευσης ακτίνων X για την 
τοποθέτηση του ασθενούς. ∆ιατίθεται σε ξεχωριστό 
ερµάριο.

a



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QR

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

Ê¸ðž=Šˇ×˚Š−¼=
ˇð½˝ÞğÞ=u=NT?

 Εικόνα 11

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Κιβώτιο δαπέδου
Περιέχει το σωλήνα ακτίνων X. Τοποθετούνται στο 
δάπεδο  δύο  κιβώτια ,  ένα  σε  κάθε  πλευρά του  
γραµµικού επιταχυντή.

s Σωλήνας ακτίνων Χ

∆ηµιουργεί  εικόνες  ακτίνων  X µε  σκοπό  την  
επαλήθευση της ακρίβειας της θέσης του ασθενούς.

Με όψη προς το γραµµικό επιταχυντή, ο αριστερός 
σωλήνας ορίζεται ως ÒğÝ¸Þˇ²=N και ο δεξιός σωλήνας 
ως ÒğÝ¸Þˇ²=O.

d
Κατευθυντήρας 
ακτίνων Χ 

∆ιασφαλίζει ότι η ακτινοβολία που εκπέµπεται από 
το σωλήνα καλύπτει αποκλειστικά την ευαίσθητη 
περιοχή του επίπεδου ανιχνευτή.

a s

d



QS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

ËÐŁć½Ðˇ=Šˇ×˚Š−¼=
ðˇÐ=³ğÝ¸Þš²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 12

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Επιδαπέδιο κιβώτιο
Περιέχει το σωλήνα ακτίνων X. Τοποθετούνται στο 
δάπεδο  δύο  κιβώτια ,  ένα  σε  κάθε  πλευρά του  
γραµµικού επιταχυντή.

s Σωλήνας ακτίνων Χ

∆ηµιουργεί  εικόνες  ακτίνων  X µε  σκοπό  την  
επαλήθευση της ακρίβειας της θέσης του ασθενούς.

Με όψη προς το γραµµικό επιταχυντή, ο αριστερός 
σωλήνας ορίζεται ως ÒğÝ¸Þˇ²=N και ο δεξιός σωλήνας 
ως ÒğÝ¸Þˇ²=O.

d
Κατευθυντήρας 
ακτίνων Χ

∆ιασφαλίζει ότι η ακτινοβολία που εκπέµπεται από 
το σωλήνα καλύπτει αποκλειστικά την ευαίσθητη 
περιοχή του επίπεδου ανιχνευτή.

a s

d



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QT

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

Ê¸ðž=Šˇ×˚Š−¼=
ˇð½˝ÞğÞ=u=NO?=

 Εικόνα 13

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Θήκη δαπέδου 12"
Περιέχει το σωλήνα ακτίνων X. Τοποθετούνται στο 
δάπεδο  δύο κιβώτια , ένα σε κάθε  πλευρά  του 
γραµµικού επιταχυντή.

s Σωλήνας ακτίνων Χ

∆ηµ ιουργεί  εικόνες  ακτίνων  X µε  σκοπό  την  
επαλήθευση της ακρίβειας της θέσης του ασθενούς.

Με κατεύθυνση προς το γραµµικό επιταχυντή, ο 
αριστερός σωλήνας ορίζεται ως ÒğÝ¸Þˇ²=N και ο 
δεξιός σωλήνας ως ÒğÝ¸Þˇ²=O.

d
Κατευθυντήρας 
ακτίνων Χ

∆ιασφαλίζει ότι η ακτινοβολία που εκπέµπεται από 
το σωλήνα καλύπτει αποκλειστικά την ευαίσθητη 
περιοχή του επίπεδου ανιχνευτή.

a

d

s



QU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

Ë−Þ³şÝˇ=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 14

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Σκανδάλη ακτίνων X Σας επιτρέπει να λαµβάνετε εικόνες ακτίνων Χ για 
την επαλήθευση της θέσης του ασθενούς.

Η εµφάνιση της κονσόλας χειρισµού ενδέχεται να 
διαφέρει ,  ανάλογα  µε  το  χρόνο  αγοράς  του  
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού bñ~Åqê~Å.

Βλ. “Λήψη εικόνων ακτίνων Χ” στη σελίδα 237 και 
“Λήψη ακτίνων Χ µε συγχρονισµό” στη σελίδα 299.

s
Κονσόλες χειρισµού 
ακτίνων Χ

d
Κονσόλες χειρισµού 
ακτίνων Χ

a

s

d



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QV

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

„×˝×šŠ−Ð=
ˇÞÐ₣Þš¼½˚²

 Εικόνα 15

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Επίπεδος ανιχνευτής Το bñ~Åqê~Å είναι εξοπλισµένο µε δύο επίπεδους 
ανιχνευτές άµορφου πυριτίου (aSI).

Οι επίπεδοι ανιχνευτές καταγράφουν τις εικόνες 
ακτίνων Χ που δηµιουργούνται µέσω των σωλήνων 
ακτίνων Χ. 

Ενας επίπεδος ανιχνευτής τοποθετείται στην οροφή 
και στις δύο πλευρές του κρεβατιού θεραπείας. 

Βλ. “Λήψη εικόνων διόρθωσης ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 368.

s
Επίπεδος ανιχνευτής 
και ακτίνες Χ

a s



RM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

OKOKS „þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=ŁšÝ½Ðğý˚Þž=½−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞćÞ

bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

 Εικόνα 16

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a

Σύστηµα bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë 
τοποθετηµένο στο 
κρεβάτι

Το προαιρετικό  σύστηµα bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë=
τοποθετείται µεταξύ της κορυφής του κρεβατιού και 
του κρεβατιού, και αντισταθµίζει αυτόµατα τις 
αποκλίσεις στην περιστροφική κίνηση του ασθενούς. 
Βλ. „ł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=
šþ−×ÝÐ³ý−ĆI=ÒĆ³½žýˇ=¼×−³½¸¹Ðþž²=ˇ³¦šÞ−Ć² και 
στην ενότητα “Τοποθέτηση ασθενούς µε χρήση του 
ExacTrac Robotics” στη σελίδα 331.

a



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR RN

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

flÞ˙Š¹ˇ³ž=ý˚³ğ=
Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=
×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

 Εικόνα 17

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a

Σύστηµα ανάδρασης 
ασθενούς µέσω 
βίντεο για τον 
προσαρµοζόµενο 
συγχρονισµό

Παρέχει ανάδραση µέσω βίντεο από το λογισµικό 
προσαρµοζόµενου συγχρονισµού bñ~Åqê~Å στον 
ασθενή, για τη βελτίωση των θεραπειών µε συγχρονισµό. 

Βλ. “Σύστηµα ανάδρασης ασθενούς µέσω βίντεο για 
τον προσαρµοζόµενο συγχρονισµό” στη σελίδα 322.

a



RO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=bñ~Åqê~Å

  

OKOKT „þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=łÐˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

Ìý−˝ğýˇ=
Ð³şðšÞ½¹−¼=bq

 Εικόνα 18

Ìý−˝ğýˇ=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ=bq

 Εικόνα 19

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Οµοίωµα ισόκεντρου ET Επιτρέπει τη βαθµονόµηση του ισόκεντρου µε τα 
λέιζερ γραµµικού επιταχυντή. Βλ. σελίδα 131.

a

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Οµοίωµα βαθµονόµησης 
υπέρυθρων ET

Χρησιµοποιείται  για  τη  βαθµονόµηση  της  
παλιότερης έκδοσης της κάµερας υπέρυθρων και 
βίντεο του bñ~Åqê~Å. Βλ. σελίδα 127.

a



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR RP

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

Ìý−˝ğýˇ=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 20

Ìý−˝ğýˇ=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
bñ~Åqê~Å

 Εικόνα 21

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Οµοίωµα 
βαθµονόµησης 
ακτίνων Χ ET

Χρησιµοποιείται για τη βαθµονόµηση του συστήµατος 
απεικόνισης ακτίνων Χ, για να διασφαλιστεί η ακριβής 
διόρθωση και επαλήθευση της θέσης του ασθενούς. 
Βλ. σελίδα 136.

a

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Οµοίωµα επαλήθευσης 
ExacTrac

Αυτό το προαιρετικό οµοίωµα λεκάνης µε ισοδύναµο 
οστού, το οποίο είναι ένθετο σε υλικό ισοδύναµο 
ιστού χρησιµοποιείται για τη  διασφάλιση  της  
ποιότητας και την εκπαίδευση του θεραπευτή.

a



RQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ò½ˇ¦ýş²=š¹łˇ³˝ˇ²=×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²LˇÞˇ¦šć¹ž³ž²LŠÐˇÞ−ý¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=bñ~Åqê~Å

  

OKP Ò½ˇ¦ýş²=š¹łˇ³˝ˇ²=×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²LˇÞˇ¦šć¹ž³ž²L
ŠÐˇÞ−ý¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=bñ~Åqê~Å

OKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ο Ò½ˇ¦ýş²=š¹łˇ³˝ˇ²=×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²LˇÞˇ¦šć¹ž³ž²LŠÐˇÞ−ý¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=bñ~Åqê~Å
σάς επιτρέπει να προετοιµάσετε µεµονωµένα δεδοµένα ασθενούς για τη διαδικασία 
ακτινοθεραπείας µε απεικονιστική καθοδήγηση ακτίνων Χ (IGRT) του bñ~Åqê~Å, χωρίς να 
παρακωλύσετε την κλινική χρήση του συστήµατος bñ~Åqê~Å. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται 
τα εξής:
• Η εισαγωγή δεδοµένων ασθενούς µέσω DICOM και ο ορισµός των κατάλληλων 
ρυθµίσεων ακτινοθεραπείας µε απεικονιστική καθοδήγηση (IGRT) για ένα 
µεµονωµένο ασθενή.

• Η αναθεώρηση ιστορικών δεδοµένων και παραµέτρων ρύθµισης του bñ~Åqê~Å, χωρίς 
να παρεµποδίζεται το σύστηµα bñ~Åqê~Å.

• Μια δεύτερη άδεια χρήσης του λογισµικού bñ~Åqê~Å.
• Καθολική βάση δεδοµένων (εγκατάσταση διακοµιστή) και πρόσβαση σε όλα τα 
δεδοµένα ασθενούς ακτινοθεραπείας µε απεικονιστική καθοδήγηση (IGRT) µεταξύ 
πολλαπλών συστηµάτων bñ~Åqê~Å.

fl×ˇÐ½¸³šÐ² Για το σύστηµα προετοιµασίας και αναθεώρησης:
• Απαιτείται το σύστηµα bñ~Åqê~Å 5.5.
• Συνιστώµενο: Λογισµικό αναθεώρησης και έγκρισης ακτινοθεραπείας µε απεικονιστική 
καθοδήγηση (IGRT) (ξεχωριστή µονάδα).

ÔĆ¦ýÐ³ž=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

Η εγκατάσταση του συστήµατος θα πρέπει να γίνεται από ένα µηχανικό συντήρησης της 
Brainlab, ο οποίος θα κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις. Για να εκκινήσετε το σύστηµα:

Βήµατα

 1. Ενεργοποιήστε το διακόπτη εκκίνησης στο πίσω µέρος της µονάδας.

 2. Πατήστε το κουµπί λειτουργίας στο µπροστινό µέρος της µονάδας.

 3. Ενεργοποιήστε την οθόνη.

 4. Τώρα, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 98, για να 
εκκινήσετε το λογισµικό bñ~Åqê~Å.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR RR

„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

Ó¹−³½ˇ³˝ˇ=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=J=
„ý×Ð³½š¼½Ððş½ž½ˇ=
ðˇÐ=×¹−³½ˇ³˝ˇ=
˚ÞˇÞ½Ð=ýž=
šþ−¼³Ð−Š−½žý˚Þž²=
×¹ş³Łˇ³ž²

Στο λογισµικό bñ~Åqê~Å, τα δεδοµένα των ασθενών προσδιορίζονται από το όνοµα του 
ασθενούς και ένα µοναδικό αναγνωριστικό. Για το λόγο αυτό, ο χειρισµός τους πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία περί εµπιστευτικότητας και τα δεδοµένα αυτά να 
προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.

Ο σταθµός εργασίας πρέπει είτε να προστατεύεται κατάλληλα από δηµόσια 
πρόσβαση είτε να είναι τοποθετηµένος σε µια θέση, η οποία εποπτεύεται 
συνεχώς. Η προστασία του σταθµού εργασίας είναι ευθύνη του νοσοκοµείου.

Το λειτουργικό σύστηµα Windows XP διαθέτει λειτουργία επαλήθευσης των στοιχείων 
χρήστη για προστασία έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα δεδοµένα των 
ασθενών. Η διαχείριση όλων των πληροφοριών σύνδεσης και κωδικών πρόσβασης πρέπει 
να γίνεται από το διαχειριστή του δικτύου του νοσοκοµείου και σε όλα τα µέλη του 
προσωπικού που χειρίζονται το σύστηµα πρέπει να δίνεται η οδηγία να αποσυνδέονται µετά 
τη χρήση του συστήµατος. Μπορεί να εφαρµοστεί προστασία οθόνης µε προστασία 
κωδικού για πρόσθετη ασφάλεια.
Για  προστασία  έναντι  της  απώλειας  των  δεδοµένων  των ασθενών ,  πρέπει  να  
δηµιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα των δεδοµένων των ασθενών που υπάρχουν στο 
σύστηµα σε DVD/CD ή να αποθηκεύονται µέσω της δυνατότητας αρχειοθέτησης στο 
δίκτυο. 

Μην χρησιµοποιείτε το εσωτερικό πρόγραµµα εγγραφής DVD/CD για τη 
δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σηµαντικών δεδοµένων των ασθενών. 
Λόγω των περιορισµών στην τεχνολογία, δεν είναι δυνατό να υπάρχει εγγύηση 
όσον αφορά τη διάρκεια της ακεραιότητας των δεδοµένων σε DVD και CD. 
Επειδή στο σκληρό δίσκο του σταθµού εργασίας είναι αποθηκευµένα απόρρητα 
δεδοµένα ασθενών, πριν από την απόρριψη του συστήµατος, τα δεδοµένα αυτά 
πρέπει είτε να διαγραφούν µε ασφάλεια είτε να καταστραφεί ο σκληρός δίσκος.

Η απλή διαγραφή των δεδοµένων από το σκληρό δίσκο δεν παρέχει επαρκή 
ασφάλεια έναντι της ανάκτησης των δεδοµένων. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
ειδική εφαρµογή λογισµικού, ώστε να µην είναι δυνατή η ανάκτηση των 
δεδοµένων.
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Ó¹ş³−Ğž

 Εικόνα 22

Αρ. Εξάρτηµα

a Κουµπί λειτουργίας

s Λυχνία λειτουργίας

d Λυχνία πρόσβασης στη µονάδα σκληρού δίσκου

f Κουµπί επαναφοράς

g Συνδέσεις USB (2x)

h Σύνδεση µικροφώνου

j Σύνδεση ακουστικών

k Σύνδεση Firewire

l Μονάδα DVD/CD/RW
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Ó˝³ğ=şĞž

 Εικόνα 23

Αρ. Εξάρτηµα

a Προσαρµογέας εναλλασσόµενου ρεύµατος µε διακόπτη ενεργοποίησης

s Σύνδεση πληκτρολογίου

d Σύνδεση ποντικιού

f Θύρα COM 1

g Παράλληλη θύρα (απενεργοποιηµένη από το BIOS)

h VGA onboard (απενεργοποιηµένη)

j Συνδέσεις USB (4x)

k Σύνδεση δικτύου 1

l Σύνδεση δικτύου 2 (απενεργοποιηµένη από το BIOS)

; Σύνδεση µικροφώνου

A Σύνδεση εξόδου ήχου

S Θύρα DVI κάρτας γραφικών (2x)
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Ú¹ş×−²=
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

Μη χρησιµοποιείτε χειροκίνητες ή αυτόµατες διαδικασίες καθαρισµού και 
απολύµανσης!

Μην αποστειρώνετε τα εξαρτήµατα του συστήµατος!

Φροντίστε να µην εισέλθουν υγρά στα εξαρτήµατα του συστήµατος, καθώς 
αυτό θα µπορούσε να καταστρέψει το εξάρτηµα και/ή τα ηλεκτρονικά µέρη!

Ó¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚²=
Ð³₣Ć−²=³½ˇ¦ý−Ć=
š¹łˇ³˝ˇ²

Βήµατα

 1. Τερµατίστε τη λειτουργία του συστήµατος και απενεργοποιήστε όλους τους 
διακόπτες λειτουργίας και εξοπλισµού.

 2. Αποσυνδέστε το σύστηµα από την παροχή ρεύµατος.

 3. Καθαρίστε τη θήκη του συστήµατος, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και την 
επιφάνεια της οθόνης µε ένα στεγνό πανί.

Προδιαγραφή

Μέγιστη τάση λειτουργίας
100-127 V

200-240 V

Συχνότητα 50-60 Hz αυτόµατης προσαρµογής

Ονοµαστική ισχύς εισόδου 7 A
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ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Η εγκατάσταση λογισµικού και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού στα 
συστήµατα Brainlab µπορεί να γίνει µόνο από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της 
Brainlab. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσει ή να καταργήσει καµία 
εφαρµογή λογισµικού και κανένα εξάρτηµα ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.

Για να διασφαλιστεί η σωστή και κατάλληλη χρήση του συστήµατος, η Brainlab 
συνιστά, πριν από την πρώτη χρήση του συστήµατος, όλοι οι χρήστες να 
συµµετάσχουν σε ένα εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραµµα που διοργανώνει 
κάποιος αντιπρόσωπος της Brainlab.

Τα εξαρτήµατα και οι παρελκόµενες συσκευές του συστήµατος ExacTrac 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο από εκπαιδευµένο ιατρικό προσωπικό. 

Ο Ò½ˇ¦ýş²=š¹łˇ³˝ˇ²=×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²LˇÞˇ¦šć¹ž³ž²LŠÐˇÞ−ý¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
bñ~Åqê~Å πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα 
συστήµατα ExacTrac.

Μη φράσσετε και µην καλύπτετε τις σχισµές στο κάλυµµα ή στο περίβληµα του 
συστήµατος ή σε οποιοδήποτε άλλο παρεχόµενο εξάρτηµα, όπως η οθόνη. 
Μέσω αυτών των σχισµών κυκλοφορεί αέρας και διασφαλίζεται έτσι η καλή 
λειτουργία του συστήµατος και αποτρέπεται η υπερθέρµανσή του.

Μην τοποθετείτε το σύστηµα κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή θερµαντικά σώµατα 
ή σε απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Τοποθετήστε το σύστηµα σε µικρό 
κλειστό χώρο, µόνο αν παρέχεται κατάλληλος αερισµός.

Για να διασφαλιστεί ο σωστός αερισµός, απαιτείται ελάχιστη απόσταση 
200 mm γύρω (αριστερά/δεξιά/επάνω/µπροστά/πίσω) από το σύστηµα.
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Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς: Μη χρησιµοποιείτε κατεστραµµένα 
καλώδια (κατεστραµµένη µόνωση, γυµνό καλώδιο).

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (κατεστραµµένο περίβληµα ή κατεστραµµένα 
καλώδια, διείσδυση υγρών ή ξένων σωµάτων), απενεργοποιήστε αµέσως το 
σύστηµα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος και επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab.

fl³¾˙ÝšÐˇ=Ý˚ÐŽš¹

Μονάδα/πρόγραµµα εγγραφής DVD/CD: Είναι επικίνδυνο να κοιτάτε 
κατευθείαν στη δέσµη λέιζερ. Μην αφαιρείτε τα καλύµµατα της µονάδας.

Μην κοιτάτε κατευθείαν στο λέιζερ του ποντικιού.
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OKQ ÂÝšð½¹−ÞÐð˙=³¼³½¸ýˇ½−²=bñ~Åqê~Å

OKQKN ·šÞÐð˚²=³žýšÐć³šÐ²=³₣š½Ðð˙=ýš=½žÞ=žÝšð½¹−Ý−łÐð¸=ˇ³¾˙ÝšÐˇ

Á³½−¹Ððş=
ðˇÞ−ÞÐ³ýćÞ

Ολα τα εξαρτήµατα του συστήµατος bñ~Åqê~Å, τα οποία βρίσκονται κοντά στον ασθενή, 
πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συστήµατα, είτε 
ως  αποτέλεσµα  µεµονωµένων  πιστοποιήσεων  είτε  ως  ειδικά  πρόσθετα  µέτρα  
εγκατάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις, οι διαδικασίες προκύπτουν γενικά από την 
Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 93/42/ΕΟΚ και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα πρότυπα:

• UL2601-1, (κεφάλαια 18 έως 19). [Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1 - Γενικές 
απαιτήσεις ασφαλείας].

• IEC 60601-1, (κεφάλαια 18 έως 19). [Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1 - Γενικές 
απαιτήσεις ασφαλείας].

• IEC 60601-1-1 (κεφάλαια 18 έως 19). [Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1 - Γενικές 
απαιτήσεις ασφαλείας - Συµπληρωµατικό πρότυπο: Απαιτήσεις ασφαλείας για ιατρικά 
ηλεκτρικά συστήµατα]. 

ıˇ¹ˇð½ž¹Ð³½Ðð˙=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Στο σύστηµα bñ~Åqê~Å εφαρµόζονται δύο κύρια χαρακτηριστικά ασφαλείας για την 
προστασία του ασθενούς σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 60601-1 και IEC 60601-1-1:
• Ενας µετασχηµατιστής αποµόνωσης για ιατρική χρήση, ο οποίος εξασφαλίζει τη 
γαλβανική αποµόνωση όλων των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων του συστήµατος από το 
κύριο δίκτυο, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύστηµα από υπερτάσεις του 
δικτύου.

• Μια ενσωµατωµένη προστατευτική γείωση, η οποία παρέχει εξισορρόπηση δυναµικού 
στο σύστηµα και τα εξαρτήµατά του, ώστε το ρεύµα διαρροής να διατηρείται στο 
ελάχιστο.

Ó¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚²=
Ð³₣Ć−²

Στο σύστηµα bñ~Åqê~Å=ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές ισχύος:
• Κατανάλωση ονοµαστικής ισχύος: 400 W (συνεχής)
• 3,15 kVA (µέγιστη ονοµαστική ισχύς εισόδου)
• 100 έως 240 VAC, µίας φάσης
Για τη γεννήτρια ακτίνων Χ ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύος:
• 65 kVA (µέγιστη ονοµαστική ισχύς εισόδου)
• 200 έως 480 VAC, τριών φάσεων



SO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÂÝšð½¹−ÞÐð˙=³¼³½¸ýˇ½−²=bñ~Åqê~Å

  

‚ÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=
³š=×š¹˝×½ğ³ž=
Š¼³ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ

Σε περίπτωση κάποιας ηλεκτρολογικής δυσλειτουργίας, ακολουθήστε την 
καθιερωµένη διαδικασία έκτακτης ανάγκης.

Φωτιές  που  προκαλούνται  από  τα  ηλεκτρικά  συστήµατα  πρέπει  να  
αντιµετωπίζονται µόνο από προσωπικό εκπαιδευµένο για κατάσβεση πυρκαγιά. 
Η κατάσβεση µιας φωτιάς που προκαλείται από τα ηλεκτρικά συστήµατα 
πρέπει να γίνεται µε κατάλληλο πυροσβεστήρα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
σε καµία περίπτωση νερό.

Óš¹ÐŁˇÝÝ−Þ½Ðð−˝=
×š¹Ð−¹Ð³ý−˝

Τα εξαρτήµατα του bñ~Åqê~Å και η γεννήτρια ακτίνων Χ δεν προορίζονται για 
χρήση σε σηµεία όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων 
µιγµάτων, όπως αναισθητικών µε αέρα ή οξυγόνο, ή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες, 
όπως απορρυπαντικά. Κατά τον καθαρισµό του συστήµατος και κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας των ασθενών, πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί 
κανονισµοί αναφορικά µε το σχηµατισµό εύφλεκτων αέριων µειγµάτων. 

Το σύστηµα δεν πρέπει να λειτουργεί σε υγρά περιβάλλοντα. ∆ιαφορετικά, 
ενδέχεται να παρουσιαστεί βραχυκύκλωµα ή να προκληθούν ανεπανόρθωτες 
βλάβες στο σύστηµα.
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Óš¹Ð−¹Ð³ý−˝=
³¼ÞŠ˚³šğÞ

Μην συνδέετε διάφορους εξοπλισµούς στις διεπαφές δεδοµένων του bñ~Åqê~Å
ή στον ενσωµατωµένο αγωγό ηλεκτροπαροχής. Στο σύστηµα µπορείτε να 
συνδέσετε µόνο τον εξοπλισµό που καθορίζει η Brainlab.

Μην συνδέετε τα εξαρτήµατα του συστήµατος bñ~Åqê~Å απευθείας στην 
τροφοδοσία δικτύου. Για να διασφαλιστεί η ηλεκτρολογική ασφάλεια τόσο για 
το χρήστη όσο και για τον ασθενή, τα εξαρτήµατα του συστήµατος bñ~Åqê~Å
µπορούν να τροφοδοτούνται µόνο µέσω του ενσωµατωµένου αγωγού 
ηλεκτροπαροχής.

Ο πρόσθετος εξοπλισµός που συνδέεται στον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισµό 
πρέπει να συµµορφώνεται µε τα αντίστοιχα πρότυπα IEC ή ISO (π.χ. το 
πρότυπο IEC 60950 για εξοπλισµό επεξεργασίας δεδοµένων και το πρότυπο 
IEC 60601-1 για ιατρικό εξοπλισµό). Επιπλέον, όλες οι διαµορφώσεις πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις για τα συστήµατα ιατρικού ηλεκτρικού 
εξοπλισµού (βλ. πρότυπο IEC 60601-1-1 ή ρήτρα 16 της 3ης έκδοσης του 
προτύπου IEC 60601-1, αντίστοιχα). Οποιοσδήποτε συνδέει πρόσθετο 
εξοπλισµό στον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισµό, διαµορφώνει ένα ιατρικό 
σύστηµα και, εποµένως, είναι υπεύθυνος για το αν το σύστηµα συµµορφώνεται 
µε τις απαιτήσεις για ιατρικά ηλεκτρικά συστήµατα. Εχετε υπόψη ότι η τοπική 
νοµοθεσία υπερισχύει των απαιτήσεων  που αναφέρονται παραπάνω. 
Σε περίπτωση αµφιβολιών, επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο του 
τµήµατος τεχνικής εξυπηρέτησης.

Κανένα ιατρικό προϊόν της Brainlab δεν πρέπει να τροφοδοτείται µέσω 
πολύπριζου. Αν ο πελάτης χρησιµοποιεί πολύπριζο, τότε δηµιουργεί ένα ιατρικό 
ηλεκτρικό σύστηµα και, εποµένως, φέρει την απόλυτη ευθύνη για το σύστηµα 
που δηµιούργησε.
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ÒžýšÐć³šÐ²=
³₣š½Ðð˙=ýš=½žÞ=
žÝšð½¹−ýˇłÞž½Ðð¸=
³¼ýŁˇ½ş½ž½ˇ

Το bñ~Åqê~Å είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60601-1-2 
(EN55022, κατηγορία A). Παρόλο που το εν λόγω σύστηµα ικανοποιεί τα 
απαιτούµενα όρια εκποµπών για τις ιατρικές συσκευές, ενδέχεται να προκαλέσει 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές σε ιατρικές και µη ιατρικές συσκευές ή να 
επηρεάσει τις ραδιοεπικοινωνίες. 

Σε περίπτωση ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, ο χειριστής πρέπει να λάβει τα ακόλουθα 
µέτρα:

• Επανατοποθέτηση ή αλλαγή της θέσης των συσκευών που επηρεάζονται από τις 
παρεµβολές.

• Αύξηση της απόστασης ανάµεσα στον εξοπλισµό και τη συσκευή που 
επηρεάζεται από τις παρεµβολές.

• Σύνδεση της συσκευής που επηρεάζεται από τις παρεµβολές σε διαφορετική 
πηγή ισχύος.

• Για περισσότερες υποδείξεις, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της 
Brainlab.

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία αν υπάρχει υποψία 
παρεµβολών στην αίθουσα θεραπείας.

Η Brainlab δε φέρει ευθύνη για παρεµβολές που προκαλεί η χρήση µη 
συνιστώµενων καλωδίων διασύνδεσης.
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OKQKO ÂÝšð½¹−Ý−łÐð¸=ˇ³¾˙ÝšÐˇ=³½ž=łšÞÞ¸½¹Ðˇ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

‚ÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=³š=
×š¹˝×½ğ³ž=
³¾ˇÝý˙½ğÞ=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

Αν εµφανιστεί µήνυµα προειδοποίησης ή σφάλµατος στην κονσόλα της 
γεννήτριας ακτίνων Χ, η µονάδα ακτίνων Χ δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί. 
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση σηµαντικής υπερθέρµανσης του σωλήνα ή 
παρόµοιων σφαλµάτων στο ηλεκτρικό και το µηχανικό σύστηµα ή το σύστηµα 
ακτινοβολίας, µην εκτελέσετε επαναφορά των δεδοµένων σφάλµατος που 
εµφανίζονται στην οθόνη ή του κλειδώµατος του συστήµατος απενεργοποιώντας 
τη γεννήτρια και µην επιχειρήσετε αναπαραγωγή του σφάλµατος. Αυτές οι 
ενέργειες ενδέχεται να προξενήσουν σοβαρή βλάβη στους σωλήνες των ακτίνων 
Χ ή στην ίδια τη γεννήτρια ακτίνων Χ. Η ενδεδειγµένη ενέργεια είναι να 
ειδοποιήσετε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab. 

fl³¾˙ÝšÐˇ=½−¼=
₣¹¸³½ž

Ακόµη και όταν το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο, εφαρµόζεται τάση στη 
γεννήτρια ακτίνων Χ στο ερµάριο ισχύος, στις συνδέσεις παροχής ρεύµατος και 
στα κυκλώµατα ελέγχου. Για να αποτραπεί η πρόκληση σοβαρού ή µοιραίου 
τραυµατισµού, οι πίνακες του ερµαρίου µπορούν να αφαιρούνται µόνο από 
εκπαιδευµένους τεχνικούς.

Óš¹Ð³³ş½š¹š²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Βλ. “∆ιεξαγωγή επιθεωρήσεων ηλεκτρολογικού εξοπλισµού” στη σελίδα 408.
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ÂÝšð½¹−ÞÐð˙=³¼³½¸ýˇ½−²=bñ~Åqê~Å

  

OKQKP Ëˇ½ˇÞ−ý¸=Ð³₣Ć−²=³½−=³Ć³½žýˇ=bñ~Åqê~Å

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στο σύστηµα bñ~Åqê~Å, η κατανοµή ισχύος γίνεται από το ερµάριο του σταθµού εργασίας. 
Αν το σύστηµα bñ~Åqê~Å περιλαµβάνει την προαιρετική διαµόρφωση ακτίνων Χ, παρέχεται 
επίσης µια γεννήτρια ακτίνων Χ µε ξεχωριστή παροχή ισχύος.

„¹ý˙¹Ð−=³½ˇ¦ý−Ć=
š¹łˇ³˝ˇ²

 Εικόνα 24

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Ερµάριο σταθµού 
εργασίας

Παρέχει τη συνολική ισχύ στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα 
του bñ~Åqê~Å και τους επίπεδους ανιχνευτές.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης τροφοδοτείται µε µπαταρία 
µόνο το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë και το ³Ć³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=
ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş.

a
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·šÞÞ¸½¹Ðˇ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 25

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Γεννήτρια ακτίνων Χ
Τροφοδοτεί τους σωλήνες ακτίνων Χ και την κονσόλα 
χειρισµού ακτίνων Χ. Τοποθετείται σε ξεχωριστό 
ερµάριο.

a
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ÂÝšð½¹−ÞÐð˙=³¼³½¸ýˇ½−²=bñ~Åqê~Å

  

OKQKQ Ó˝Þˇðš²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=bñ~Åqê~Å

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εκτός από το σταθµό εργασίας και τα καλώδια τροφοδοσίας, το ερµάριο του σταθµού 
εργασίας του συστήµατος bñ~Åqê~Å περιέχει επίσης διάφορους πίνακες λειτουργίας και 
ηλεκτρικών συνδέσεων.

Η λειτουργία ή το σέρβις του συστήµατος επιτρέπεται να πραγµατοποιείται 
µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.

Ó˝Þˇðˇ²=šÝ˚ł₣−¼=
ýš½ˇ³₣žýˇ½Ð³½¸

 Εικόνα 26

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Ασφαλειοδιακόπτης 
εισόδου δικτύου

Ρυθµίζει αν η τροφοδοσία ρεύµατος του κτιρίου θα είναι 
διαθέσιµη στο σύστηµα. 

s

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ενδεικτική λυχνία

Υποδεικνύει αν είναι διαθέσιµη η τροφοδοσία ρεύµατος 
του κτιρίου.

d
∆ιακόπτης ρεύµατος 
διαρροής γείωσης Παρέχει προστασία έναντι του ρεύµατος διαρροής.

f
Ασφαλειοδιακόπτες 
κυκλώµατος Παρέχουν προστασία έναντι υπερφόρτωσης κυκλώµατος.

g
Ενδεικτική λυχνία 
ενεργοποίησης 
συστήµατος

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν ενεργοποιείται 
το σύστηµα στον πίνακα ελέγχου του συστήµατος 
(βλ. παρακάτω). 

a s d f g
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Ó˝Þˇðˇ²=šÝ˚ł₣−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²=
bñ~Åqê~Å

 Εικόνα 27

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
BUILDING POWER 
ενδεικτική λυχνία

Ανάβει  όταν  είναι  διαθέσιµη  η  τροφοδοσία  
ηλεκτρικού ρεύµατος του κτιρίου. 

s Κουµπί SYSTEM ON

Ενεργοποιεί  την  τροφοδοσία  ρεύµατος  του  
συστήµατος, παρέχοντας ηλεκτρισµό σε όλα τα 
εξαρτήµατα του συστήµατος (βλ. “Τυπική έναρξη 
του ExacTrac” στη σελίδα 92). 

d Κουµπί SYSTEM OFF
Απενεργοποιεί την τροφοδοσία  ρεύµατος  του 
συστήµατος  (βλ .  “Τερµατισµός  του  
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού” στη σελίδα 347).

f Χρονοδιακόπτης
Ενεργοποιεί αυτόµατα το σύστηµα την καθορισµένη 
ώρα (βλ. “Εναρξη του ExacTrac µε χρήση του 
χρονοδιακόπτη” στη σελίδα 94). 

g EMERGENCY STOP

Χρησιµοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
για τον τερµατισµό της λειτουργίας του συστήµατος 
και την αποσύνδεση της παροχής ηλεκτρικού  
ρεύµατος. 

h COMPUTER ON / OFF Εκκινεί το σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å.

a s d f g h



TM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÂÝšð½¹−ÞÐð˙=³¼³½¸ýˇ½−²=bñ~Åqê~Å

  

Ó˝Þˇðˇ²=
³¼ÞŠ˚³šğÞ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Αν αγοράσατε την προαιρετική διαµόρφωση ακτίνων Χ bñ~Åqê~Å, παρέχεται επίσης ο 
παρακάτω πίνακας συνδέσεων.

 Εικόνα 28

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Συνδέσεις SYNC
Συνδέει τους επίπεδους ανιχνευτές στο σύστηµα 
bñ~Åqê~Å για τη λήψη εικόνων ακτίνων Χ.

s Ενδεικτική λυχνία PWR ∆ηλώνει ότι το σύστηµα έχει ενεργοποιηθεί σωστά.

d Θύρα PC
Θύρα σύνδεσης δεδοµένων για το σταθµό εργασίας 
bñ~Åqê~Å.

f
∆ιακόπτης AUTO/
MANUAL MODE

Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της λειτουργίας των 
ακτίνων Χ, π.χ. του συστήµατος προειδοποίησης 
ακτίνων Χ (βλ. “Ελεγχος λειτουργικότητας ακτίνων 
Χ” στη σελίδα 417). 

g
Θύρα WARNING 
LIGHTS

Συνδέει το σύστηµα προειδοποίησης ακτίνων Χ στο 
σύστηµα bñ~Åqê~Å (βλ. “Σύστηµα προειδοποίησης 
ακτίνων Χ” στη σελίδα 82).

h Θύρα X-RAY GEN.
Συνδέει τη γεννήτρια ακτίνων Χ στο σύστηµα 
bñ~Åqê~Å.

a

s

d

f

g

h
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OKQKR Ó¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş²=bñ~Åqê~Å=łÐˇ=kçî~äáë=SMMk=`äáå~Å

‚Ðš×ˇ¾¸=ł¹ˇýýÐð−Ć=
š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

Αν η διαµόρφωση λογισµικού του bñ~Åqê~Å περιλαµβάνει τον προσαρµοζόµενο 
συγχρονισµό και την παρακολούθηση ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις ιχνηλάτησης ασθενούς” 
στη σελίδα 108), το σύστηµα θα περιλαµβάνει µια ηλεκτρονική διεπαφή, η οποία θα 
συνδέει το σύστηµα bñ~Åqê~Å στο γραµµικό επιταχυντή Varian. 

 Εικόνα 29

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a PC Θύρα σύνδεσης δεδοµένων για το σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å.

s Power ∆ηλώνει ότι το σύστηµα έχει ενεργοποιηθεί σωστά.

d Error ∆ηλώνει εσωτερικό σφάλµα συστήµατος.

f Linac Mode

lå: 

• Αυτή είναι η προεπιλεγµένη λειτουργία. 
• Επιτρέπει στο χειριστή του γραµµικού επιταχυντή να 
ενεργοποιήσει µη αυτόµατα τη δέσµη του γραµµικού επιταχυντή 
οποιαδήποτε στιγµή.

d~íÉÇ: 

• Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ενεργοποιείται αυτόµατα, όταν 
ενεργοποιείται ο συγχρονισµός στο λογισµικό bñ~Åqê~Å. 

• Επιτρέπει στο bñ~Åqê~Å να ορίσει ή να καταργήσει αυτόµατα 
µια ενδασφάλιση παύσης δέσµης, ανάλογα µε τη θέση και το 
αναπνευστικό µοτίβο του ασθενούς (βλ. “Θεραπεία µε δέσµες” 
στη σελίδα 319).

g Linac Συνδέει το γραµµικό επιταχυντή στο σύστηµα bñ~Åqê~Å, ώστε 
να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της θεραπείας.

s

d

f

g

a
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο τρόπος λειτουργίας του γραµµικού επιταχυντή παραµένει στη θέση d~íÉÇ=
λόγω σφάλµατος του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ή του λογισµικού, δεν είναι πλέον 
δυνατή η ενεργοποίηση της δέσµης του γραµµικού επιταχυντή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει 
να επανεκκινήσετε το λογισµικό bñ~Åqê~Å ή να τοποθετήσετε µη αυτόµατα το διακόπτη στη 
θέση lå, ώστε να ολοκληρωθεί η θεραπεία.
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OKQKS Ó¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş²=bñ~Åqê~Å=łÐˇ=s~êá~å=budf=`äáå~Å

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οταν εφαρµόζεται ο προσαρµοζόµενος συγχρονισµός ExacTrac σε συνδυασµό µε τα 
υψηλής ενέργειας Varian Clinac, παρέχεται ένας πίνακας CDOS και ένας πίνακας µε 
εξαρτήµατα RS422 πέραν του τυπικού πίνακα συγχρονισµού στο ερµάριο του ExacTrac.

„×Ð³ðş×ž³ž=×˝Þˇðˇ

 Εικόνα 30

Ú¼×Ððş²=×˝Þˇðˇ²=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć=
EŁÝK=_b^jeliaF

Ο τυπικός πίνακας συγχρονισµού επιτρέπει την επικοινωνία των ενδασφαλίσεων παύσης 
δέσµης από το bñ~Åqê~Å στο Clinac. Στην παρούσα διαµόρφωση, ο συγκεκριµένος πίνακας 
έχει τροποποιηθεί ελαφρώς, ώστε η σύνδεση iáå~Å να αναφέρεται ως σύνδεση 
_b^jelia. Ωστόσο, η λειτουργία παραµένει η ίδια. 
Βλ. “∆ιεπαφή γραµµικού επιταχυντή” στη σελίδα 71.

Αρ. Εξάρτηµα

a Τυπικός πίνακας συγχρονισµού (βλ. σελίδα 71)

s Πίνακας CDOS

d Πίνακας RS422

a d

f

g

h

s

k

j

l
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Ó˝Þˇðˇ²=`alp Οι λειτουργίες που παρέχονται σε αυτό τον πίνακα επιτρέπουν την επικοινωνία των 
ενδασφαλίσεων CDOS από το bñ~Åqê~Å στο Clinac. 

Ó˝Þˇðˇ²=opQOO Το Clinac παρέχει πληροφορίες για τη δόση στο bñ~Åqê~Å, χρησιµοποιώντας µια αµφίδροµη 
σύνδεση RS422. Ετσι, το σύστηµα bñ~Åqê~Å είναι σε θέση να ανιχνεύσει ασυνέπειες µεταξύ 
του σήµατος παύσης δέσµης που δηµιουργείται από το bñ~Åqê~Å και της πραγµατικής δόσης 
που παρέχεται από το Clinac. Αν ανιχνευθεί ασυνέπεια, η θεραπεία διακόπτεται αυτόµατα.

Ëˇ½ˇÞşž³ž=½ğÞ=
šÞŠˇ³¾ˇÝ˝³šğÞ=
`alp

Οι ενδασφαλίσεις CDOS έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από τις τυπικές ενδασφαλίσεις 
παύσης δέσµης. Αν οριστεί µια ενδασφάλιση CDOS, η θεραπεία διακόπτεται, ακόµα και αν 
δεν έχει οριστεί τη συγκεκριµένη στιγµή τυπική ενδασφάλιση παύσης δέσµης. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, αυξάνεται η ασφάλεια του ασθενούς.
Οταν γίνονται προσαρµογές στη ρύθµιση και την τοποθέτηση του ασθενούς (π.χ. 
µετατόπιση της περιοχής ενεργοποίησης της δέσµης), ορίζεται αυτόµατα µια ενδασφάλιση 
CDOS. Η κατάσταση της ενδασφάλισης CDOS υποδεικνύεται και στην κονσόλα του 
Clinac. Η συγκεκριµένη ενδασφάλιση καταργείται µόνο όταν ο χειριστής πατήσει το 
κουµπί pí~êí=qêÉ~íãÉåí στο λογισµικό του bñ~Åqê~Å. 
Ενδασφάλιση CDOS ορίζεται επίσης, όταν έχει οριστεί ενδασφάλιση παύσης δέσµης για 
ασυνήθιστα µεγάλο διάστηµα (προεπιλογή: 25 δευτερόλεπτα). 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

f CDOS Επιτρέπει την επικοινωνία των ενδασφαλίσεων CDOS 
από το ExacTrac στο Clinac.

g LINAC MODE

• ON: είναι η προεπιλογή για θεραπείες χωρίς 
συγχρονισµό και µπορεί να ρυθµιστεί µη αυτόµατα 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

• GATED: ενεργοποιείται αυτόµατα για τον 
προσαρµοζόµενο συγχρονισµό.

h POWER και ERROR

• Η ενδεικτική λυχνία ισχύος ανάβει, όταν 
ενεργοποιείται η επικοινωνία CDOS.

• Η ενδεικτική λυχνία σφάλµατος ανιχνεύει σφάλµατα 
επικοινωνίας του CDOS και δυσλειτουργίες του 
τρόπου λειτουργίας γραµµικού επιταχυντή.

j PC Θύρα σύνδεσης δεδοµένων προς το σταθµό εργασίας 
ExacTrac.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

k RS422/EXGI Επ ι τρέπε ι  τη  ροή  δεδοµ ένων  πρωτοκόλλου  
αναγνώρισης MU µεταξύ του Clinac και του ExacTrac.

l DIAG. Ανάβει όταν ενεργοποιείται το RS422.
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‚Ðˇýş¹¾ğ³ž=`äáå~Å Αν χρησιµοποιείται προσαρµοζόµενος συγχρονισµός bñ~Åqê~Å σε συνδυασµό µε ένα 
Varian Clinac, πρέπει να ενεργοποιηθεί η εξαγωγή δόσης ExGI στο Clinac. Περισσότερες 
λεπτοµέρειες είναι διαθέσιµες στην τεκµηρίωση που παρέχεται µε το σύστηµα Clinac.
Οταν ενεργοποιείται η εξαγωγή δόσης ExGI, θα πρέπει να εκτελείται και η διαδικασία 
επικοινωνίας ExacTrac ExGI. Αυτή η διαδικασία ξεκινά αυτόµατα από το ExacTrac. Στην 
απίθανη περίπτωση που η διαδικασία τερµατιστεί λόγω εσωτερικού σφάλµατος, πρέπει να 
επανεκκινηθεί, για να διατηρηθεί η επικοινωνία µε το γραµµικό επιταχυντή.

ı¹¸³ž=̀ äáå~Å=₣ğ¹˝²=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, διακόψτε τη θεραπεία αµέσως και επικοινωνήστε 
µε τον ειδικό υποστήριξης της Brainlab.

Αν παρουσιαστεί  ανεπανόρθωτο  σφάλµα,  µπορείτε  να απενεργοποιήσετε  τον  
προσαρµοζόµενο συγχρονισµό, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του Clinac χωρίς το ExacTrac:

Περισσότερες λεπτοµέρειες είναι διαθέσιµες στην τεκµηρίωση που παρέχεται µε το 
σύστηµα Clinac.

Βήµατα

 1. Θέστε το διακόπτη LINAC MODE του τυπικού πίνακα  συγχρονισµού 
(BEAMHOLD) στη θέση ON.

 2. Θέστε το διακόπτη LINAC MODE του πίνακα CDOS στη θέση ON.

 3. Απενεργοποιήστε την εξαγωγή δόσης ExGI στο Clinac.



TS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÂÝšð½¹−ÞÐð˙=³¼³½¸ýˇ½−²=bñ~Åqê~Å

  

OKQKT ‚Ðš×ˇ¾¸=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=ð¹šŁ˙½Ðˇ=s~êá~å=bqoLs~êá~å=bñ~Åí

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν χρησιµοποιείτε κρεβάτι Varian ETR ή Exact σε συνδυασµό µε τον κατάλληλο 
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό Varian Clinac, έχετε την επιλογή να αγοράσετε την 
αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού:
• Μπορείτε να ρυθµίσετε το κρεβάτι στην απαιτούµενη θέση, όπως αυτή υπολογίζεται 
από το λογισµικό του bñ~Åqê~Å. 

• Επιτρέπει τη βελτίωση της τοποθέτησης µε το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë (β. “Τοποθέτηση 
ασθενούς µε χρήση του ExacTrac Robotics” στη σελίδα 331). 

‚Ðš×ˇ¾¸=ð¹šŁˇ½Ð−Ć

 Εικόνα 31

Για να χρησιµοποιήσετε το χειριστήριο, η διεπαφή του κρεβατιού πρέπει να είναι συνδεδεµένη 
µε τη σύνδεση του χειριστηρίου του κρεβατιού.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ˇ¼½şýˇ½ž²=
½−×−¦˚½ž³ž²=
ð¹šŁˇ½Ð−Ć

Βήµατα

 1. Στη µονάδα διεπαφής του κρεβατιού, πατήστε το κουµπί oÉãçíÉ=`çåíêçä για να 
ενεργοποιήσετε την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού bñ~Åqê~Å. Οταν 
ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο κουµπί 
oÉãçíÉ=`çåíêçä.

 2. Αφού ολοκληρώσετε τα απαραίτητα βήµατα στο λογισµικό του bñ~Åqê~Å, 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού στην αίθουσα 
της θεραπείας, χρησιµοποιώντας:
• Τα κουµπιά ενεργοποίησης στο χειριστήριο του κρεβατιού. 
• Τα πλήκτρα `íêä= H= fåë στο πληκτρολόγιο του σταθµού εργασίας bñ~Åqê~Å
στην αίθουσα ελέγχου.

Οταν η αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού βρίσκεται σε εξέλιξη, ανάβει η 
ενδεικτική λυχνία a~í~. 

 3. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού, ώστε να 
τοποθετήσετε µη αυτόµατα το κρεβάτι χρησιµοποιώντας το χειριστήριο, 
πατήστε ξανά το κουµπί oÉãçíÉ=`çåíêçä. Η ενδεικτική λυχνία oÉãçíÉ=`çåíêçä
έχει σβήσει. 
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„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Οταν η αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού πραγµατοποιείται από την αίθουσα 
ελέγχου, πρέπει να παρατηρείτε προσεκτικά τη διαδικασία τοποθέτησης στις 
οθόνες βίντεο και να ακολουθείτε τους δείκτες τοποθέτησης στην οθόνη. Αν η 
κίνηση του κρεβατιού είναι υπερβολική (το κρεβάτι µετακινείται σαφώς σε 
σηµαντικά µεγαλύτερη απόσταση από την απαιτούµενη µετατόπιση) και/ή 
θέση του ασθενούς που εµφανίζεται στο bñ~Åqê~Å δεν αλλάζει κατά την κίνηση 
του κρεβατιού, η διαδικασία τοποθέτησης θα πρέπει να διεξάγεται µόνο µέσα 
από την αίθουσα θεραπείας.

Η αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο αν ο 
χρήστης έχει πλήρη ορατότητα στον ασθενή. Να θυµάστε να µένετε µακριά από 
τα κινητά µέρη.

Οι εκδόσεις λογισµικού του Varian Clinac που είναι παλιότερες από την 
έκδοση 5.4 δεν υποστηρίζονται από τη µονάδα αυτόµατης τοποθέτησης. 
Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Varian για αναβάθµιση, αν 
είναι εφικτό.



TU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÂÝšð½¹−ÞÐð˙=³¼³½¸ýˇ½−²=bñ~Åqê~Å

  

OKQKU Ë˝Þž³ž=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=ł¹ˇýýÐð−Ć²=š×Ð½ˇ₣¼Þ½˚²=s~êá~å=qêìÉ_É~ã

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν χρησιµοποιείτε κρεβάτι Varian TrueBeam, µπορείτε να αγοράσετε τη µονάδα 
αυτόµατης τοποθέτησης κρεβατιού. Για τον αυτόµατο έλεγχο των κρεβατιών TrueBeam, 
δεν απαιτείται πρόσθετος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός.
Οι γραµµικοί επιταχυντές TrueBeam διαθέτουν µια διεπαφή λογισµικού (ADI - Βοηθητική 
διεπαφή συσκευής), την οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει το bñ~Åqê~Å για την αυτόµατη 
διόρθωση της θέσης του κρεβατιού.
Βλ. “Αυτόµατη κίνηση κρεβατιού για γραµµικούς επιταχυντές Varian TrueBeam” στη 
σελίδα 221.
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„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

OKR ıšÐ¹Ð³ýş²=½−¼=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=ˇð½˝ÞğÞ=ı

OKRKN ‡ˇ³Ðð¸=ˇ³¾˙ÝšÐˇ=˚ÞˇÞ½Ð=½ž²=ˇð½ÐÞ−Ł−Ý˝ˇ²

‡ˇ³Ðð¸=ˇ³¾˙ÝšÐˇ Αν αγοράσατε την προαιρετική διαµόρφωση ακτίνων Χ bñ~Åqê~Å, µαζί µε το σύστηµα 
παρέχεται ο ακτινολογικός εξοπλισµός. Η ασφαλής χρήση αυτού του εξοπλισµού µπορεί να 
εξασφαλιστεί µόνο στις εξής περιπτώσεις:
• Ο εξοπλισµός ακτίνων Χ χρησιµοποιείται σε ιατρικό περιβάλλον µε κατάλληλη 
θωράκιση.

• Ο χειρισµός του συστήµατος γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό, το οποίο είναι 
εξοικειωµένο µε τη διαγνωστική ακτινολογία, τη λειτουργία της γεννήτριας ακτίνων Χ 
και τις απαιτήσεις ασφάλειας έναντι της ακτινοβολίας για κλινικές ακτινοθεραπείες.

• Τηρούνται οι σχετικές οδηγίες ασφάλειας.

∆εν επιτρέπεται σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τη µονάδα 
ακτίνων Χ. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των τοπικών 
κανονιστικών απαιτήσεων κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του 
εξοπλισµού.

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα των ακτίνων Χ είναι διαθέσιµες στην 
αντίστοιχη τεκµηρίωση του κατασκευαστή:

fl¹₣˚²=łÐˇ=½žÞ=
ˇ³¾˙ÝšÐˇ=˚ÞˇÞ½Ð=
½ž²=ˇð½ÐÞ−Ł−Ý˝ˇ²

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια έναντι της ακτινοβολίας µπορείτε να 
λάβετε από την εθνική αρχή για την ασφάλεια έναντι της ακτινοβολίας. 

Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις 
πληροφορίες που περιέχει αυτό το κεφάλαιο. Ο χειρισµός του εξοπλισµού 
ακτίνων Χ ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Ο χειρισµός του εξοπλισµού ακτίνων X θα 
πρέπει να γίνεται µόνο σύµφωνα µε τις πληροφορίες ασφάλειας και τις πρόσθετες 
οδηγίες που παρέχει ο αρχικός κατασκευαστής του εξοπλισµού (OEM), καθώς 
και οι αρµόδιες αρχές ασφάλειας.

Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο και τις 
υπόλοιπες σχετικές προφυλάξεις ασφάλειας, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός 
τραυµατισµός στον ασθενή ή το χειριστή, ή βλάβη στον εξοπλισµό. 

Συσκευή ακτίνων Χ Κατασκευαστής

Γεννήτρια ακτίνων Χ K&S Röntgenwerk Bochum GmbH

Λυχνίες ακτίνων Χ Varian Medical Systems Inc.

Κατευθυντήρες για τους 
σωλήνες ακτίνων Χ

Brainlab AG (για συστήµατα που κυκλοφόρησαν 
πριν από το 2011: Eureka Progeny Inc.)
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ıšÐ¹Ð³ýş²=½−¼=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

OKRKO ‚ş³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ðˇ½˙=½ž=ŠÐ˙¹ðšÐˇ=½ž²=½−×−¦˚½ž³ž²=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Τα εξαρτήµατα ακτίνων Χ του bñ~Åqê~Å ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από 
το πρότυπο IEC 60601-1-3 όσον αφορά την ελαχιστοποίηση της δόσης των ακτίνων Χ προς 
τον ασθενή κατά τη διάρκεια της ροής εργασίας της τοποθέτησης. 

·šğýš½¹Ðð¸=
¹Ć¦ýÐ³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Για να καθοριστούν οι ιδιότητες της δέσµης σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60601-1-3, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Ê¸ðž=Šˇ×˚Š−¼=ˇð½˝ÞğÞ=u=bñ~Åqê~Å=NT?

„×ÐŠˇ×˚ŠÐˇ=¦¸ðž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bñ~Åqê~ÅW

Ê¸ðž=Šˇ×˚Š−¼=ˇð½˝ÞğÞ=u=bñ~Åqê~Å=NO?W

Συντελεστής Μετρήσεις

Απόσταση από την εστία του σωλήνα ακτίνων Χ 
έως τον επίπεδο ανιχνευτή

3,6 µέτρα 

Απόσταση από την εστία του σωλήνα ακτίνων Χ 
έως το ισόκεντρο

2,3 µέτρα 

Μέγεθος της περιοχής του επίπεδου ανιχνευτή µε 
ευαισθησία στην ακτινοβολία

20,4 x 20,4 cm

Συντελεστής Μετρήσεις

Απόσταση από την εστία του σωλήνα ακτίνων Χ 
έως τον επίπεδο ανιχνευτή 3,0 µέτρα

Απόσταση από την εστία του σωλήνα ακτίνων Χ 
έως το ισόκεντρο 1,9 µέτρα

Μέγεθος της περιοχής του επίπεδου ανιχνευτή µε 
ευαισθησία στην ακτινοβολία 20,4 x 20,4 cm

Συντελεστής Μετρήσεις

Απόσταση από την εστία του σωλήνα ακτίνων Χ 
έως τον επίπεδο ανιχνευτή 3,4 µέτρα

Απόσταση από την εστία του σωλήνα ακτίνων Χ 
έως το ισόκεντρο 2,2 µέτρα

Μέγεθος της περιοχής του επίπεδου ανιχνευτή µε 
ευαισθησία στην ακτινοβολία 20,4 x 20,4 cm
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„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

ÙÐÝ½¹˙¹Ð³ýˇ=
Š˚³ýž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Ê¸ðž=Šˇ×˚Š−¼=ˇð½˝ÞğÞ=u=bñ~Åqê~Å=NT?W=Η διάταξη της πηγής των ακτίνων Χ επιφέρει 
συνολικό φιλτράρισµα δέσµης ισοδύναµο µε 2,5 mm Al. Αυτό το φιλτράρισµα οφείλεται 
στον ίδιο το σωλήνα, το περίβληµα, το σταθερό φίλτρο αλουµινίου και τη µονάδα 
κατευθυντήρα.
„×ÐŠˇ×˚ŠÐˇ=¦¸ðž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bñ~Åqê~ÅW=Η διάταξη της πηγής των ακτίνων Χ επιφέρει 
συνολικό φιλτράρισµα δέσµης ισοδύναµο µε 2,5 mm Al. Αυτό το φιλτράρισµα οφείλεται 
στον ίδιο το σωλήνα και το σταθερό φίλτρο αλουµινίου. Ο κατευθυντήρας χρησιµοποιείται 
για την κατεύθυνση των ακτίνων Χ στο µέγεθος των επίπεδων ανιχνευτών. Το ισοδύναµο 
Al του κατευθυντήρα ακτίνων Χ ET είναι 0,0 mm.
Ê¸ðž=Šˇ×˚Š−¼=ˇð½˝ÞğÞ=u=bñ~Åqê~Å=NO?W=Η διάταξη της πηγής των ακτίνων Χ επιφέρει 
συνολικό φιλτράρισµα δέσµης ισοδύναµο µε 3,8-4,5 mm Al. Αυτό το φιλτράρισµα 
οφείλεται στον ίδιο το σωλήνα και το κάλυµµα αλουµινίου του κιβωτίου δαπέδου ET 12". 
Το ισοδύναµο Al του καλύµµατος αλουµινίου είναι 2,8-3,5 mm, ανάλογα µε τη γωνία 
µεταξύ του κατευθυντήρα και της πλάκας καλύµµατος. Ο κατευθυντήρας χρησιµοποιείται 
για την κατεύθυνση των ακτίνων Χ στο µέγεθος των επίπεδων ανιχνευτών. Το ισοδύναµο 
Al του κατευθυντήρα ακτίνων Χ ET είναι 0,0 mm.
Το κρεβάτι του ασθενούς επιφέρει πρόσθετο φιλτράρισµα. Ανάλογα µε την κορυφή του 
κρεβατιού που χρησιµοποιείται µε το bñ~Åqê~Å, πρέπει να ληφθεί υπόψη το αντίστοιχο 
ισοδύναµο φιλτραρίσµατος. 
Για την ð−¹¼¾¸=½−¼=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=ˇ×šÐðşÞÐ³ž² Brainlab ισχύουν τα ακόλουθα:

Για όλες τις άλλες κορυφές κρεβατιών, συµβουλευτείτε τις πληροφορίες που παρέχει ο 
αρχικός κατασκευαστής της κορυφής κρεβατιού.

Óš¹Ð³³ş½š¹š²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Βλ. “Τεκµηρίωση για τα εξαρτήµατα ακτίνων Χ” στη σελίδα 30.

Κατασκευαστής Κορυφή κρεβατιού Ισοδύναµο φιλτραρίσµατος  
[mm Al]

Brainlab Κορυφή κρεβατιού απεικόνισης 4,6 mm
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OKRKP ÒĆ³½žýˇ=×¹−šÐŠ−×−˝ž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το σύστηµα ακτίνων Χ bñ~Åqê~Å περιλαµβάνει δύο προειδοποιητικές λυχνίες ακτίνων Χ, 
οι οποίες ενεργοποιούνται µόλις ανοίξει η οθόνη λήψης ακτίνων Χ στο λογισµικό bñ~Åqê~Å. 

ÒĆ³½žýˇ=
×¹−šÐŠ−×−˝ž³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 32

• Αν οι προειδοποιητικές λυχνίες ακτίνων Χ αρχίσουν να αναβοσβήνουν ενώ βρίσκεστε 
στην αίθουσα θεραπείας, ενηµερώστε αµέσως το χειριστή στην κονσόλα λειτουργίας 
του γραµµικού επιταχυντή σχετικά µε την παρουσία σας εκεί και αποχωρήστε από την 
αίθουσα θεραπείας το συντοµότερο δυνατόν.

• Οι λυχνίες παραµένουν αναµµένες µέχρι να κλείσετε την οθόνη λήψης ακτίνων Χ στο 
λογισµικό.

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Πρέπει να επαληθεύεται τακτικά η σωστή λειτουργία του συστήµατος προειδοποίησης των 
ακτίνων Χ (βλ. “Ελεγχος λειτουργικότητας ακτίνων Χ” στη σελίδα 417). 

Οταν αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι προειδοποιητικές λυχνίες των ακτίνων Χ, 
στην αίθουσα θεραπείας πρέπει να παραµένει µόνο ο ασθενής.
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„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

OKRKQ fl³¾ˇÝ¸²=₣šÐ¹Ð³ýş²=½−¼=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=ˇð½˝ÞğÞ=ı

ÒžýšÐć³šÐ²=³₣š½Ðð˙=
ýš=½−=₣šÐ¹Ð³ýş=½ğÞ=
ðÐŁğ½˝ğÞ=Šˇ×˚Š−¼

Αν χυθεί νερό στο κιβώτιο δαπέδου ET, απενεργοποιήστε το σύστηµα και τη 
γεννήτρια ακτίνων Χ. Ανοίξτε προσεκτικά το κάλυµµα αλουµινίου. Αν έχει 
διεισδύσει νερό κάτω από την πλάκα αλουµινίου (π.χ. έχει σχηµατιστεί 
λιµνούλα στην ξύλινη πλάκα), ενηµερώστε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab 
και µη χρησιµοποιήσετε άλλο το σύστηµα. Αν δεν υπάρχει νερό, κλείστε το 
κάλυµµα αλουµινίου και ασφαλίστε το. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε το 
σύστηµα.

Οι πλάκες του καλύµµατος υποστηρίζουν µέγιστο φορτίο 100 kg. Αν 
τοποθετήσετε µεγαλύτερο βάρος στις πλάκες του καλύµµατος, ενδέχεται να 
σπάσουν.

∆εν πρέπει να τοποθετείτε αντικείµενα µε αιχµηρά άκρα στις πλάκες του 
καλύµµατος. Πιθανόν να προκληθεί ζηµιά στις εξόδους ινών άνθρακα της 
δέσµης ακτίνων Χ (αφορά µόνο το κιβώτιο δαπέδου 17"). 
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ıšÐ¹Ð³ýş²=½−¼=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=³₣š½Ðð˙=
ýš=½−=₣šÐ¹Ð³ýş=½ž²=
š×ÐŠˇ×˚ŠÐˇ²=¦¸ðž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı=bñ~Åqê~Å

Οποιοδήποτε άτοµο εισέρχεται στην αίθουσα για εργασία (π.χ. ιατροί, προσωπικό 
καθαρισµού, ηλεκτρολόγοι...) θα πρέπει να εκπαιδεύεται σχετικά µε την κατάσταση της 
αίθουσας και τον κίνδυνο πτώσης. Είναι ευθύνη του νοσοκοµείου να επαναλαµβάνει την εν 
λόγω εκπαίδευση τακτικά και να εκπαιδεύει το νέο προσωπικό.

Μην τοποθετείτε τίποτα στην πορεία της δέσµης ακτίνων Χ κατά τη θεραπεία.

Μην πατάτε και µην κάθεστε στο κάλυµµα!

Αν υπάρχουν ορατές ρωγµές στο κάλυµµα, ενηµερώστε το τµήµα υποστήριξης 
της Brainlab για να το αλλάξετε.

Τα (κινητά) ερµάρια µε στοιχεία που χρησιµοποιούνται κατά το χειρισµό του 
συστήµατος ή τη θεραπεία του ασθενούς πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το 
επιδαπέδιο κιβώτιο ET να µη βρίσκεται στο διάδροµο (βλ. εικόνα 33).

Τα (κινητά) ερµάρια µε στοιχεία που χρησιµοποιούνται κατά το χειρισµό του 
συστήµατος ή τη θεραπεία του ασθενούς πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η 
βάση στήριξης αγωγών να µη βρίσκεται στο διάδροµο (βλ. εικόνα 33).

Η αντίσταση της προστατευτικής γείωσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

Η βαθµονόµηση του συστήµατος πρέπει να επαληθεύεται (επαλήθευση 
βαθµονόµησης, καθηµερινός έλεγχος) τουλάχιστον µία φορά τη µέρα και έπειτα 
από µηχανική κρούση ενός από τα εξαρτήµατά του.

Αν οι εικόνες ακτίνων Χ εµφανίζονται έκκεντρες και/ή µερικώς, διακόψτε τη 
θεραπεία και επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab. Αυτό 
υποδεικνύει ότι η θέση των εξαρτηµάτων έχει αλλάξει.

Ο κατευθυντήρας ακτίνων Χ ET περιέχει µόλυβδο! Μην τον αγγίζετε χωρίς 
γάντια!
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„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

Ú−×−¦˚½ž³ž=
š×ÐŠˇ×˚ŠÐ−¼=
ðÐŁğ½˝−¼

 Εικόνα 33

Αρ. Εξάρτηµα

a Κρεβάτι ασθενούς

s Ιατρικός εξοπλισµός

d Επιδαπέδια κιβώτια

f Μην τοποθετείτε ιατρικό εξοπλισµό πίσω από τη διακεκοµµένη γραµµή!

g Γραµµικός επιταχυντής

h Βάση στήριξης αγωγών

a
s

d

f g

h

s

f
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ıšÐ¹Ð³ýş²=½−¼=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=³₣š½Ðð˙=
ýš=½−=₣šÐ¹Ð³ýş=
½ž²=¦¸ðž²=
Šˇ×˚Š−¼=ˇð½˝ÞğÞ=
ı=bñ~Åqê~Å=NO?= Η πλάκα καλύµµατος αλουµινίου του κιβωτίου δαπέδου ET πρέπει να 

βρίσκεται στη θέση της στη διάρκεια της θεραπείας.

Μην τοποθετείτε τίποτα στην πορεία της δέσµης ακτίνων Χ κατά τη θεραπεία.

Μπορείτε να φορτώσετε στο κιβώτιο βάρος 100 kg το ανώτερο.

Αν χυθεί νερό στο κιβώτιο δαπέδου ET, απενεργοποιήστε το σύστηµα και τη 
γεννήτρια ακτίνων Χ. Ανοίξτε προσεκτικά το κάλυµµα αλουµινίου. Αν έχει 
διεισδύσει νερό κάτω από την πλάκα αλουµινίου (π.χ. έχει σχηµατιστεί 
λιµνούλα στην ξύλινη πλάκα), ενηµερώστε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab 
και µη χρησιµοποιήσετε άλλο το σύστηµα. Αν δεν υπάρχει νερό, κλείστε το 
κάλυµµα αλουµινίου και ασφαλίστε το. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε το 
σύστηµα.

Η αντίσταση της προστατευτικής γείωσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

Η βαθµονόµηση του συστήµατος πρέπει να επαληθεύεται (επαλήθευση 
βαθµονόµησης, καθηµερινός έλεγχος) τουλάχιστον µία φορά τη µέρα και έπειτα 
από µηχανική κρούση ενός από τα εξαρτήµατά του.

Αν οι εικόνες ακτίνων Χ εµφανίζονται έκκεντρες και/ή µερικώς, διακόψτε τη 
θεραπεία και επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab. Αυτό 
υποδεικνύει ότι η θέση των εξαρτηµάτων έχει αλλάξει.

Ο κατευθυντήρας ακτίνων Χ ET περιέχει µόλυβδο! Μην τον αγγίζετε χωρίς 
γάντια!

ÒžýšÐć³šÐ²=³₣š½Ðð˙=
ýš=½−=₣šÐ¹Ð³ýş=½ğÞ=
³ğÝ¸ÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία του ασθενούς και πραγµατοποιήσετε πλήρεις εκθέσεις, πρέπει 
να προθερµάνετε σωστά τους σωλήνες των ακτίνων Χ (βλ. “Προθέρµανση λυχνίας 
ακτίνων Χ” στη σελίδα 96).
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„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

fl³¾ˇÝ¸²=₣šÐ¹Ð³ýş²=
½ğÞ=š×˝×šŠğÞ=
ˇÞÐ₣Þš¼½ćÞ

Πρέπει να δείχνετε προσοχή όταν χρησιµοποιείτε εξοπλισµό ύψους άνω των 
1,8 m (π.χ. ράγες συλλογής σταγόνων) κοντά στους επίπεδους ανιχνευτές και 
ζητήστε από τους ασθενείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μια ακούσια 
σύγκρουση µπορεί να προκαλέσει την απευθυγράµµιση των επίπεδων 
ανιχνευτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να επαναληφθεί η βαθµονόµηση 
του συστήµατος. Σε περιπτώσεις σοβαρών συγκρούσεων, επικοινωνήστε µε το 
τµήµα υποστήριξης της Brainlab.
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fl×−¦¸ðš¼³ž=ðˇÐ=−Šžł˝š²=ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

  

OKS fl×−¦¸ðš¼³ž=ðˇÐ=−Šžł˝š²=ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

OKSKN fl×−¦¸ðš¼³ž

Ò¼Þ¦¸ðš²=
ˇ×−¦¸ðš¼³ž²

Θερµοκρασία περιβάλλοντος -20 έως 60 °C

Υγρασία 10 έως 90%, χωρίς συµπύκνωση

Ατµοσφαιρική πίεση 700 έως 1.060 hPa
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„×Ð³ðş×ž³ž=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

OKSKO Ëˇ¦ˇ¹Ð³ýş²

·šÞÐð˚²=−Šžł˝š²=
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

Χρησιµοποιείτε µόνο µη τοξικούς διαλύτες, εγκεκριµένους βάσει των τοπικών 
κανονισµών. Ο καθαρισµός πρέπει να πραγµατοποιείται σε χώρους µε καλό 
αερισµό και οι διαλύτες να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.

Ìý−Ðćýˇ½ˇ=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

Ο καθαρισµός των οµοιωµάτων βαθµονόµησης πρέπει να γίνεται µε µαλακό και στεγνό 
πανί. Μην αγγίζετε τις εσοχές των δεικτών/τις σφαίρες σήµανσης και φροντίστε να µην 
έλθουν σε επαφή µε υγρασία.

ÓÝ˙ðš²=
ðˇÝĆýýˇ½−²=łÐˇ=½ˇ=
ðÐŁć½Ðˇ=Šˇ×˚Š−¼=
½ğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Καθαρίστε τις πλάκες του καλύµµατος µε ένα ελαφρώς νοτισµένο πανί. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό των ακτίνων Χ, ανατρέξτε στην αντίστοιχη 
τεκµηρίωση του κατασκευαστή (βλ. “Πληροφορίες κατασκευαστή” στη σελίδα 79). 

‚Ðˇ½˙þšÐ²=
½−×−¦˚½ž³ž²

Ο καθαρισµός των διατάξεων τοποθέτησης πρέπει να γίνεται µε µαλακό και στεγνό πανί. 
Μην αγγίζετε τις εσοχές των δεικτών/τις σφαίρες σήµανσης και φροντίστε να µην έλθουν 
σε επαφή µε υγρασία.

Ë˙ýš¹ˇ=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ

Για να µην προξενηθούν φθορές στην επιφάνεια, αποφύγετε να έλθουν τα 
απολυµαντικά πανάκια σε παρατεταµένη επαφή µε την επιφάνεια της κάµερας.

Βήµατα

 1. Καθαρίστε το περίβληµα της κάµερας χρησιµοποιώντας απολυµαντικά πανάκια 
Meliseptol, φροντίζοντας να µην µεταφέρετε κατά τον καθαρισµό υπολείµµατα 
από το περίβληµα στα φίλτρα και τους φακούς της διάταξης φωτισµού.

 2. Χρησιµοποιήστε ένα εξάρτηµα καθαρισµού σκόνης για φωτογραφικούς φακούς 
για την αποµάκρυνση της σκόνης από κάθε φίλτρο και κάθε φακό της διάταξης 
φωτισµού, καθαρίζοντας προσεκτικά την επιφάνεια µόνο προς µία κατεύθυνση.

 3. Σκουπίστε προσεκτικά την επιφάνεια κάθε φίλτρου και φακού της διάταξης 
φωτισµού µε τα απολυµαντικά πανάκια Meliseptol.

 4. Καθαρίστε τα φίλτρα και τους φακούς της διάταξης φωτισµού µε ένα διάλυµα 
καθαρισµού φακών του εµπορίου για φακούς πολλαπλών στρώσεων (π.χ. AR66) 
και ένα καθαρό ύφασµα καθαρισµού οπτικών από µικροΐνες (π.χ. Hitecloth).
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fl×−¦¸ðš¼³ž=ðˇÐ=−Šžł˝š²=ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

  

Πρέπει να επιθεωρείτε τακτικά τα φίλτρα και τους φακούς της διάταξης 
φωτισµού, για να βεβαιώνεστε ότι είναι καθαρά. Πρέπει να τα καθαρίζετε µόνο 
όταν χρειάζεται. 

Μην χρησιµοποιείτε προϊόντα χαρτιού για τον καθαρισµό της κάµερας. 
Ενδέχεται να προκαλέσουν χαρακιές και φθορές στα φίλτρα της διάταξης 
φωτισµού.
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

P „Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

PKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

PKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Εναρξη συστήµατος Σελίδα 92

Εναρξη τηςγεννήτριας ακτίνων Χ Σελίδα 95

Προθέρµανση λυχνίας ακτίνων Χ Σελίδα 96

Εναρξη του λογισµικού ExacTrac Σελίδα 98

Γενικές ρυθµίσεις του συστήµατος Σελίδα 105
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKO „Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

PKOKN Ú¼×Ðð¸=˚Þˇ¹þž=½−¼=bñ~Åqê~Å

fl³¾ˇÝšÐ−ŠÐˇðş×½ž²=
šÐ³şŠ−¼=ŠÐð½Ć−¼

 Εικόνα 34

Ë−¼ý×˝=póëíÉã=lå

 Εικόνα 35

Ë−¼ý×˝=
`çãéìíÉê=låLlÑÑ

 Εικόνα 36
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
³¼³½¸ýˇ½−²

„ðð˝Þž³ž=½−¼=
³½ˇ¦ý−Ć=š¹łˇ³˝ˇ²

Η εκκίνηση του σταθµού εργασίας γίνεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήµατα του 
συστήµατος bñ~Åqê~Å. 

Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης του συστήµατος, µην συνδέετε ή 
αποσυνδέετε εξαρτήµατα που τροφοδοτούνται από το δίκτυο. Αυτό µπορεί να 
έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στο σύστηµα.

Ò¼Þ¦¸ðš²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²

Βήµατα

 1. Στον πίνακα ελέγχου του µετασχηµατιστή, τοποθετήστε τον ασφαλειοδιακόπτη 
εισόδου δικτύου στη θέση f (ON).

 2. Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν οι πράσινες ενδεικτικές λυχνίες _rfiafkd=mltbo
στους πίνακες ελέγχου (βλ. “Πίνακες λειτουργίας του ExacTrac” στη σελίδα 68), 
οι οποίες δηλώνουν ότι είναι διαθέσιµη η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος του 
κτιρίου. 

 3. Στον πίνακα ελέγχου του συστήµατος, πατήστε το κουµπί pvpqbj=lk. 

 4. Βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κουµπί pvpqbj=lk, το οποίο δηλώνει ότι παρέχεται 
ηλεκτρικό ρεύµα σε όλα τα εξαρτήµατα του συστήµατος bñ~Åqê~Å. 

Βήµα

Για να εκκινήσετε το σταθµό εργασίας, πατήστε το κουµπί `ljmrqbo=lk=L=lcc στον 
πίνακα ελέγχου του συστήµατος.

Θερµοκρασία περιβάλλοντος 10 έως 40 °C

Υγρασία 10 έως 75%, χωρίς συµπύκνωση

Ατµοσφαιρική πίεση 700 έως 1.060 hPa
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKOKO „Þˇ¹þž=½−¼=bñ~Åqê~Å=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ο χρονοδιακόπτης σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστηµα πριν από τη χρήση του. 
Απαιτείται χρόνος προθέρµανσης 60 λεπτών για την κάµερα, ώστε να είναι δυνατή η 
βαθµονόµηση του συστήµατος ή η θεραπεία των ασθενών.

Αν το σύστηµα είναι εξοπλισµένο µε χρονοδιακόπτη, η Brainlab συνιστά 
ιδιαίτερα τη χρήση του χρονοδιακόπτη για την έναρξη του συστήµατος 
τουλάχιστον 60 λεπτά πριν από τη χρήση.

ı¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž²

 Εικόνα 37

Ó¹−ł¹ˇýýˇ½Ð³ýş²=
½−¼=₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž

Μπορείτε να προγραµµατίσετε το χρονοδιακόπτη σε µια σταθερή ηµεροµηνία και ώρα 
έναρξης ή µε πληροφορίες έναρξης για διάφορες ηµέρες. Αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας 
παρέχονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή που περιλαµβάνει το 
σύστηµά σας.

Αν δεν τηρήσετε το χρόνο προθέρµανσης των 60 λεπτών µετά την έναρξη 
του συστήµατος, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανακρίβειες ιχνηλάτησης άνω 
των 2 mm. 
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKOKP „Þˇ¹þž=½ž²łšÞÞ¸½¹Ðˇ²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η γεννήτρια ακτίνων Χ ενεργοποιείται µέσω µιας ειδικής κονσόλας λειτουργίας. 

Ë−Þ³şÝš²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 38

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
łšÞÞ¸½¹Ðˇ²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Ενεργοποιήστε τη γεννήτρια ακτίνων Χ, πατώντας το κουµπί  στην κονσόλα λειτουργίας.
Η εµφάνιση της κονσόλας λειτουργίας διαφέρει ανάλογα µε την έκδοση του υλικού 
εξοπλισµού που έχετε, ωστόσο οι λειτουργίες είναι ίδιες.

Αρ. Εξάρτηµα

a ∆ιακόπτες ενεργοποίησης

a

a
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKOKQ Ó¹−¦˚¹ýˇÞ³ž=Ý¼₣Þ˝ˇ²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Πριν από την έναρξη της θεραπείας του ασθενούς και τη λήψη πλήρων εκθέσεων ακτίνων 
Χ, πρέπει να προθερµάνετε σωστά τις λυχνίες των ακτίνων Χ. Κάποιοι από τους λόγους 
για τους οποίους απαιτείται προθέρµανση είναι οι εξής:
• Αν οι λυχνίες δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα, πιθανόν να 
διασκορπιστούν αέρια και άλλα σωµατίδια από την εσωτερική επιφάνεια των λυχνιών στο 
κενό, προκαλώντας την ποιοτική υποβάθµισή του. Αν στη συνέχεια η λυχνία λειτουργήσει 
σε υψηλή ρύθµιση τάσης και ρεύµατος, προκαλούνται σπινθήρες. Αυτοί οι σπινθήρες 
µπορούν να προξενήσουν βλάβες στα ηλεκτρονικά των λυχνιών και της γεννήτριας.

• Αν η άνοδος είναι ψυχρή, οι θερµικές επιδράσεις που προκύπτουν από την έκθεση σε 
υψηλή ισχύ µπορούν να προκαλέσουν τη θραύση του σώµατος της ανόδου, 
καταστρέφοντας έτσι τη λυχνία. 

„×Ð³ðş×ž³ž=
×¹−¦˚¹ýˇÞ³ž²

Για να αποτρέψετε ενδεχόµενη ζηµιά του συστήµατος, µπορείτε να ακολουθήσετε µια 
τυπική διαδικασία προθέρµανσης, µια διαδικασία “εγκλιµατισµού” ή µια διαδικασία 
βαθµονόµησης. 
• Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι δε 
σηµειώνεται υπέρβαση της µέγιστης θερµοχωρητικότητας της λυχνίας.

• Αν η µονάδα δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, οι 
λυχνίες πρέπει να θερµανθούν για τουλάχιστον µία ώρα σε κατάσταση αναµονής, πριν 
ληφθούν οι πρώτες εκθέσεις.

Ú¼×Ðð¸=
×¹−¦˚¹ýˇÞ³ž=
Ý¼₣ÞÐćÞ=

Οι ρυθµίσεις ενεργοποίησης της γεννήτριας είναι προγραµµατισµένες εκ των προτέρων για 
τυπική προθέρµανση των λυχνιών.
Η τυπική προθέρµανση των λυχνιών πρέπει να πραγµατοποιείται:
• Κάθε πρωί πριν τη θεραπεία
• Μετά από παύσεις στη χρήση, άνω των 1-2 ωρών
Απαιτούνται τα παρακάτω βήµατα:
• 5 εκθέσεις µε παύση 20 δευτερολέπτων
• Συνιστώµενες ρυθµίσεις γεννήτριας: 70 kV/100 mA/100 ms

„łðÝÐýˇ½Ð³ýş²=
Ý¼₣ÞÐćÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Η διαδικασία εγκλιµατισµού πρέπει να εκτελείται:
• Αν οι λυχνίες δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα (3-4 εβδοµάδες)
• Αν παρουσιαστεί σπινθηρισµός
Απαιτούνται τα παρακάτω βήµατα:

Βήµατα

 1. Λάβετε αρχικές εκθέσεις σε ελάχιστη ρύθµιση ρεύµατος (10 mA ή λιγότερο) και 
µέση τάση (70 kV), και χρησιµοποιώντας µεγάλους χρόνους έκθεσης.

 2. Αν εξακολουθεί να παρουσιάζεται σπινθηρισµός, συνεχίστε να λαµβάνετε εκθέσεις 
χαµηλού ρεύµατος σε ρύθµιση σταθερής τάσης, έως ότου πάψει ο σπινθηρισµός.

 3. Στη συνέχεια, αυξήστε την τάση σε προσαυξήσεις των 10 kV και επαναλάβετε 
τις εκθέσεις. Συνεχίστε έως τη µέγιστη απαιτούµενη τάση.
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=
Ý¼₣ÞÐćÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Για να προσαρµόσετε την ανοχή των λυχνιών των ακτίνων Χ, παρέχεται ένας πίνακας 
βαθµονόµησης στη γεννήτρια για κάθε συνδεδεµένη λυχνία. Κατά τη διάρκεια της 
βαθµονόµησης πρέπει να οριστούν κατάλληλες τιµές, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της 
λυχνίας στο βέλτιστο ρεύµα νήµατος. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολικός 
εγκλιµατισµός.

Η βαθµονόµηση πρέπει να εκτελείται:

• Μετά την εγκατάσταση της λυχνίας.
• Αν ο εξοπλισµός ακτίνων Χ δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι 

µηνών.

Απαιτούνται τα παρακάτω βήµατα:

• ∆εν απαιτούνται βήµατα από το χρήστη, διότι η βαθµονόµηση εκτελείται από το τµήµα 
υποστήριξης πελατών της Brainlab.

• Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην τεκµηρίωση της γεννήτριας που παρέχει η 
K&S Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Η λυχνία ακτίνων Χ ενδέχεται να υπερθερµανθεί, αν δε χρησιµοποιηθεί σωστά ή 
αν δεν τηρηθούν οι απαιτούµενες προφυλάξεις ασφάλειας. Ο µεγάλος αριθµός 
ταχειών εκκινήσεων µπορεί να προξενήσει βλάβη στη µονάδα έναρξης και τη 
διάταξη των λυχνιών και να προκαλέσει υπερθέρµανση. Αυτό µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα σοβαρή βλάβη του συστήµατος, όπως διαρροή θερµού λαδιού.

Αν ο εξοπλισµός ακτίνων Χ δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο 
από δύο εβδοµάδες, οι ρυθµίσεις ενέργειας για τις πρώτες 10 εκθέσεις δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 110 kV.



VU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Þˇ¹þž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=bñ~Åqê~Å

  

PKP „Þˇ¹þž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=bñ~Åqê~Å

PKPKN „Þˇ¹þž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού εκκινήσετε το σύστηµα bñ~Åqê~Å και λειτουργούν τα παρελκόµενα εξαρτήµατα 
όπως η κάµερα και ο σταθµός εργασίας, µπορείτε να εκτελέσετε έναρξη του λογισµικού 
τοποθέτησης ασθενούς bñ~Åqê~Å. 

„Ðð−Þ˝ŠÐ−=˚Þˇ¹þž²=
Ý−łÐ³ýÐð−Ć

 Εικόνα 39

„Þˇ¹þž=½−¼=
Ý−łÐ³ýÐð−Ć

Βήµατα

 1. Για να εκκινήσετε το λογισµικό, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο έναρξης στην 
επιφάνεια εργασίας του σταθµού εργασίας bñ~Åqê~Å.

 2. Εµφανίζεται η οθόνη έναρξης του=bñ~Åqê~Å.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR VV

„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ì¦şÞž=˚Þˇ¹þž²

 Εικόνα 40

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Πίνακας πλοήγησης Κύριες λειτουργίες του bñ~Åqê~Å.

s Γραµµή µενού Πρόσθετες λειτουργίες.

d
Περιοχή εµφάνισης 
δεδοµένων

Εµφανίζει πληροφορίες θεραπείας µόλις ανοίξουν τα 
δεδοµένα του ασθενούς.

s

a

d



NMM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Þˇ¹þž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=bñ~Åqê~Å

  

^Äçìí=bñ~Åqê~Å Από τη γραµµή µενού µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε την 
τρέχουσα έκδοση λογισµικού και τις αδειοδοτηµένες δυνατότητες επιλέγοντας ^Äçìí=
bñ~Åqê~ÅKKK από το µενού fåÑç.

 Εικόνα 41
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKPKO „×Ð³ðş×ž³ž=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

Ó˝Þˇðˇ²=
×Ý−¸łž³ž²

Πίνακας Λειτουργία Επεξήγηση Σελίδα

Calibrate Βαθµονόµηση συστήµατος Σελίδα 121

Open Patient Επιλογή δεδοµένων ασθενούς Σελίδα 168

Select Isocenter Επιλογή ισόκεντρου Σελίδα 199

Positioning
Προ-τοποθέτηση του ασθενούς. Στην κύρια οθόνη 
τοποθέτησης, αντί για αυτό το κουµπί εµφανίζεται το 
κουµπί oÉëí~êí=mçëáíáçåáåÖ

Σελίδα 203

X-ray  
Correction 

Λήψη εικόνων ακτίνων Χ και σύντηξη εικόνων. Μετά 
τη διόρθωση µέσω ακτίνων Χ, αντί για αυτό το κουµπί 
εµφανίζεται το κουµπί uJê~ó=sÉêáÑáÅ~íáçå

Σελίδα 229

Video Επαλήθευση βίντεο Σελίδα 281

Gating Θεραπείες µε συγχρονισµό Σελίδα 289

Manual Tilt Τοποθέτηση του ασθενούς µε χρήση του bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë

Σελίδα 331

Exit Ενεργοποιεί τον τερµατισµό της λειτουργίας του 
λογισµικού Σελίδα 346



NMO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Þˇ¹þž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=bñ~Åqê~Å

  

·¹ˇýý¸=ýšÞ−Ć

 Εικόνα 42
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=½ž²=
ł¹ˇýý¸²=ýšÞ−Ć Στοιχείο µενού Επεξήγηση Σελίδα

File q Print Preview... Εκτύπωση αναφορών θεραπείας Σελίδα 384

File q Patient Manager...
• Αναθεώρηση των θεραπειών 
ασθενούς

• Εισαγωγή και εξαγωγή δεδοµένων

Σελίδα 384

File q Password Manager...
∆ιαµόρφωση χρήστη και κωδικού 
πρόσβασης για έγκριση της σύντηξης 
εικόνων

Σελίδα 118

File q Exit Τερµατισµός της  λειτουργίας του 
συστήµατος

Σελίδα 345

Options q General 
Settings...

Γενική διαµόρφωση του συστήµατος Σελίδα 105

Options q Patient Settings... Ορισµός ρυθµίσεων συγκεκριµένων 
ασθενών 

Σελίδα 167

Options q Sphere Detection Επαλήθευση  της  ακρίβε ιας  του  
ισόκεντρου

Σελίδα 362

Options q Track Marker 
Movement

Καταγραφή  των  δεδοµ ένων  
ιχνηλάτησης µέσω υπέρυθρων, π.χ. για 
να επαληθευτεί ότι η ανίχνευση της 
κάµερας παραµένει σταθερή για ένα 
χρονικό διάστηµα

Σελίδα 366

Options q Acquisition of 
Test X-Ray Images

Επαλήθευση  της  ποιότητας  των  
εικόνων ακτίνων Χ

Σελίδα 370

Advanced Settings q X-Ray 
Correction Images

Λήψη εικόνων ακτίνων Χ για διόρθωση 
επίπεδων ανιχνευτών

Σελίδα 368

Advanced Settings q X-Ray 
Correction Images for Gating

Λήψη εικόνων ακτίνων Χ για διόρθωση 
επίπεδων ανιχνευτών για θεραπείες µε 
συγχρονισµό

Σελίδα 368

Advanced Settings q X-Ray 
Calibration Phantom Position

Ορισµός µιας προεπιλεγµένης θέσης 
για  το  −ý− ˝ğýˇ =Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı, ώστε να είναι δυνατή η 
επακόλουθη  βαθµονόµηση  των  
επίπεδων ανιχνευτών

Σελίδα 372

Advanced Settings q Couch 
Calibration

∆υνατότητα βαθµονόµησης κρεβατιού 
σε συνδυασµό µε αυτόµατη τοποθέτηση 
κρεβατιού

Σελίδα 376

Info q About ExacTrac... Εµφάνιση πληροφοριών σχετικά µε το 
λογισµικό και την άδεια χρήσης

Σελίδα 100
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„Þˇ¹þž=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć=bñ~Åqê~Å

  

·šÞÐð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=
½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

Εξάρτηµα Λειτουργία

Σελίδες καρτελών

• Με την επιλογή ^ééäó επιβεβαιώνετε τις αλλαγές που 
έχετε πραγµατοποιήσει χωρίς να κλείσετε το τρέχον 
παράθυρο διαλόγου.

• Με την επιλογή= lh επιβεβαιώνετε τις αλλαγές που 
έχετε πραγµατοποιήσει και το τρέχον παράθυρο 
διαλόγου κλείνει.

• Με την επιλογή `~åÅÉä κλείνει το τρέχον παράθυρο 
διαλόγου. Τυχόν αλλαγές που έχετε πραγµατοποιήσει 
απορρίπτονται. 

Οθόνες οδηγών

• Με την επιλογή _~Åâ επιστρέφετε στην προηγούµενη 
οθόνη του οδηγού.

• Με την επιλογή=kÉñí προχωράτε στην επόµενη οθόνη 
του οδηγού.

• Με την επιλογή cáåáëÜ ολοκληρώνεται η τρέχουσα 
αλληλουχία του οδηγού.

• Με την επιλογή=`~åÅÉä κλείνει η οθόνη του οδηγού. 
Τυχόν  ρυθµ ίσεις  που  έχετε  πραγµατοποιήσει  
απορρίπτονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Είναι ταχύτερο να πιέσετε το πλήκτρο k του 
πληκτρολογίου, παρά να κάνετε κλικ στο kÉñí. 

Πλαίσιο υποδείξεων Εµφανίζονται σχόλια και οδηγίες για το τρέχον βήµα.
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKQ ·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

PKQKN Ó¹−Ł−Ý¸=¹¼¦ý˝³šğÞ

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½žÞ=
×¹−Ł−Ý¸=
¹¼¦ý˝³šğÞ

Ëˇ¹½˚Ýˇ=sáÉï

 Εικόνα 43

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ž²=
š×ÐÝ−ł¸²

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε ^ééäó. Τώρα µπορείτε είτε να ανοίξετε µια 
άλλη σελίδα καρτελών στο παράθυρο διαλόγου είτε να πατήσετε lh για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου. 

Επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθµίσεις προβολής δεικτών για την τοποθέτηση 
µέσω υπέρυθρων, επιλέξτε dÉåÉê~ä=pÉííáåÖë στο µενού léíáçåë και ανοίξτε=την 
καρτέλα sáÉï στο παράθυρο διαλόγου που θα εµφανιστεί.

Εξάρτηµα Λειτουργία

Left Laser View Εµφανίζονται προβολές ιχνηλάτησης από τη γωνία “κεφαλή q
πόδια”.

Right Laser View Εµφανίζονται προβολές ιχνηλάτησης από τη γωνία “πόδια q
κεφαλή”.

Display DRR
Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, στην οθόνη τοποθέτησης του 
ασθενούς προβάλλονται οι εικόνες DRR που δηµιουργεί το 
σύστηµα.
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·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKQKO Ô¼¦ý˝³šÐ²=ˇð¹˝ŁšÐˇ²=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½Ð²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
ˇð¹˝ŁšÐˇ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτές οι ρυθµίσεις ακρίβειας εφαρµόζονται και όταν έχετε αγοράσει τη 
λειτουργία ιχνηλάτησης ασθενούς για θεραπείες χωρίς συγχρονισµό µε γραµµικούς 
επιταχυντές Varian (βλ. “Ρυθµίσεις ιχνηλάτησης ασθενούς” στη σελίδα 108).

Ëˇ¹½˚Ýˇ=^ÅÅìê~Åó

 Εικόνα 44

Επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γενικές ρυθµίσεις ακρίβειας για την τοποθέτηση των 
δεικτών σώµατος, επιλέξτε dÉåÉê~ä=pÉííáåÖë στο µενού léíáçåë και ανοίξτε=την 
καρτέλα ^ÅÅìê~Åó στο παράθυρο διαλόγου που θα εµφανιστεί.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NMT

„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι ρυθµίσεις αυτής της καρτέλας χρησιµοποιούνται ως προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις όταν γίνεται εισαγωγή ενός νέου ασθενούς. Για να ορίσετε ρυθµίσεις ακρίβειας για 
έναν συγκεκριµένο ασθενή, χρησιµοποιήστε την καρτέλα pÉí=mçëáíáçåáåÖ=aÉÑ~ìäíë στην 
επιλογή µενού léíáçåë q m~íáÉåí=pÉííáåÖëKKK (βλ. “Προεπιλογές τοποθέτησης” στη 
σελίδα 180).

ÒžýšÐć³šÐ²=
³₣š½Ðð˙=ýš=½žÞ=
ˇÞˇ×Þš¼³½Ðð¸=
ð˝Þž³ž

Η αναπνευστική κίνηση µπορεί να επηρεάσει την τοποθέτηση βάσει δεικτών 
σώµατος. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να αποφύγετε να ορίσετε πολύ χαµηλό ή πολύ 
υψηλό όριο, καθώς κάτι τέτοιο µπορεί να µην επιτρέψει τη σωστή τοποθέτηση 
του κρεβατιού.

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ž²=
š×ÐÝ−ł¸²

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε ^ééäó. Τώρα µπορείτε είτε να ανοίξετε µια 
άλλη σελίδα καρτελών στο παράθυρο διαλόγου είτε να πατήσετε lh για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου. 

Εξάρτηµα Λειτουργία

• Μπορείτε να ορίσετε την ελάχιστη και τη µέγιστη τιµή κατωφλίου 
χρησιµοποιώντας τα πλαίσια τιµών που παρέχονται.

• Για να διασφαλιστεί η σωστή ακρίβεια, η µέγιστη τιµή κατωφλίου 
για την ιχνηλάτηση των δεικτών σώµατος πρέπει να οριστεί στη 
χαµηλότερη δυνατή τιµή.

Η ακρίβεια θεωρείται αποδεκτή αν η τιµή που θα επιτευχθεί είναι 
µικρότερη από την ελάχιστη τιµή που έχετε καταχωρίσει για τη 
µειωµένη ακρίβεια. 

Η ακρίβεια θεωρείται χαµηλή αν η τιµή που θα επιτευχθεί είναι 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη τιµή που έχετε καταχωρίσει για τη µειωµένη 
ακρίβεια. 



NMU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKQKP Ô¼¦ý˝³šÐ²=Ð₣ÞžÝ˙½ž³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν έχετε αγοράσει τη δυνατότητα αυτόµατης ενδασφάλισης δέσµης, µπορείτε να 
ενεργοποιήσετε την ιχνηλάτηση ασθενούς για τις θεραπείες χωρίς συγχρονισµό µε τους 
γραµµικούς επιταχυντές Varian από την καρτέλα m~íáÉåí=jçåáíçêáåÖ. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, το bñ~Åqê~Å µπορεί αυτόµατα να ορίσει ή να καταργήσει µια 
ενδασφάλιση παύσης δέσµης, ανάλογα µε τη θέση του ασθενούς.

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½Ð²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
Ð₣ÞžÝ˙½ž³ž²=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Ëˇ¹½˚Ýˇ=m~íáÉåí=
jçåáíçêáåÖ

 Εικόνα 45

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
ŠÐˇð−×¸²=Š˚³ýž²

Για να ενεργοποιήσετε την ιχνηλάτηση ασθενούς για τις θεραπείες χωρίς συγχρονισµό στο 
λογισµικό bñ~Åqê~Å, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής bå~ÄäÉ=_É~ã=`ìíJlÑÑ.
• Οταν είναι ενεργοποιηµένη η ιχνηλάτηση ασθενούς, το bñ~Åqê~Å ορίζει αυτόµατα µια 
ενδασφάλιση παύσης δέσµης, µόλις ανιχνευτεί κάποια αλλαγή στη θέση του ασθενούς, 
η οποία υπερβαίνει τις µέγιστες τιµές (βλ. “Ρυθµίσεις ακρίβειας” στη σελίδα 109).

• Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η ιχνηλάτηση ασθενούς, πρέπει να τηρήσετε αυστηρά τους 
δείκτες ακρίβειας, εφόσον η τοποθέτηση του ασθενούς δεν είναι πλέον ακριβής, να 
διακόψετε τη θεραπεία µε µη αυτόµατο τρόπο και να επανατοποθετήσετε τον ασθενή.

Επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθµίσεις ιχνηλάτησης ασθενούς, επιλέξτε dÉåÉê~ä=
pÉííáåÖë στο µενού léíáçåë και ανοίξτε=την καρτέλα m~íáÉåí=jçåáíçêáåÖ στο παράθυρο 
διαλόγου που θα εµφανιστεί.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NMV

„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Αν πρέπει να εισέλθετε στην αίθουσα θεραπείας ενώ έχει οριστεί η επιλογή 
ενδασφάλισης  παύσης  δέσµης, απενεργοποιήστε πρώτα το γραµµικό 
επιταχυντή. 

Το πλαίσιο επιλογής bå~ÄäÉ=_É~ã=`ìíJlÑÑ=δεν προορίζεται για θεραπείες µε 
συγχρονισµό. Η διαµόρφωση των ρυθµίσεων δέσµης για τις θεραπείες µε 
συγχρονισµό γίνεται σε ξεχωριστή σελίδα καρτελών (βλ. “Ρυθµίσεις 
συγχρονισµού” στη σελίδα 114).

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
ˇð¹˝ŁšÐˇ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ισοκεντρική περιστροφή της τράπεζας δε λαµβάνεται υπόψη από τους δείκτες 
ακρίβειας.

flÞˇ×Þš¼³½Ðð¸=
ð˝Þž³ž

Η αναπνευστική κίνηση µπορεί να επηρεάσει την τοποθέτηση βάσει δεικτών 
σώµατος. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να αποφύγετε να ορίσετε πολύ χαµηλό ή πολύ 
υψηλό όριο, καθώς κάτι τέτοιο µπορεί να µην επιτρέψει τη σωστή τοποθέτηση 
του κρεβατιού. 

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ž²=
š×ÐÝ−ł¸²

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε ^ééäó. Τώρα µπορείτε είτε να ανοίξετε µια 
άλλη σελίδα καρτελών στο παράθυρο διαλόγου είτε να πατήσετε lh για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου. 

Εξάρτηµα Λειτουργία

Οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές κατωφλίου βασίζονται στα δεδοµένα 
που έχετε εισάγει στην καρτέλα ^ÅÅìê~Åó (βλ. “Ρυθµίσεις ακρίβειας 
δεικτών σώµατος” στη σελίδα 106).

Η ακρίβεια θεωρείται αποδεκτή αν η τιµή που θα επιτευχθεί είναι µικρότερη 
από την ελάχιστη τιµή που έχετε ορίσει στην καρτέλα ^ÅÅìê~Åó.

• Η προεπιλεγµένη τιµή για τη διακοπή δέσµης είναι η ίδια µε τη µέγιστη 
τιµή κατωφλίου για την ακρίβεια τοποθέτησης που έχετε ορίσει στην 
καρτέλα ^ÅÅìê~Åó.

• Αν χρειάζεται, µπορείτε να αυξήσετε αυτήν την τιµή από το πλαίσιο 
τιµών.



NNM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKQKQ Ô¼¦ý˝³šÐ²=¼×šÞ¦¼ý˝³šğÞ

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½Ð²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
¼×šÞ¦¼ý˝³šğÞ

Ëˇ¹½˚Ýˇ=oÉãáåÇÉê

 Εικόνα 46

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

Βλ. “Βαθµονόµηση συστήµατος” στη σελίδα 121.

Επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθµίσεις βαθµονόµησης και προεπισκόπησης 
εκτύπωσης, επιλέξτε dÉåÉê~ä=pÉííáåÖë στο µενού léíáçåë και ανοίξτε=την καρτέλα 
oÉãáåÇÉê στο παράθυρο διαλόγου που θα εµφανιστεί.

Επιλογές

Never remind of Calibration Το σύστηµα δε θα σας υπενθυµίζει να εκτελείτε  
βαθµονόµηση. 

Remind of Calibration every 
[x] day(s)

Κατά την έναρξη, το σύστηµα θα σας υπενθυµίσει να 
εκτελέσετε βαθµονόµηση σύµφωνα µε την τιµή που 
ορίζετε µέσω του πλαισίου τιµών. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NNN

„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
×¹−š×Ð³ðş×ž³ž²=
šð½Ć×ğ³ž²

Βλ. “∆ηµιουργία αναφορών θεραπείας” στη σελίδα 387.

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ž²=
š×ÐÝ−ł¸²

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε ^ééäó. Τώρα µπορείτε είτε να ανοίξετε µια 
άλλη σελίδα καρτελών στο παράθυρο διαλόγου είτε να πατήσετε lh για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου. 

Επιλογές

Never prompt for print 
preview.

Το σύστηµα δε θα σας προτρέπει να ανοίγετε την 
προεπισκόπηση εκτύπωσης, πριν κλείσετε τα δεδοµένα 
ασθενούς. 

Prompt for print preview 
before discarding a patient.

Το  σύστηµα  σας  προτρέπε ι  να  ανο ίξετε  την  
προεπισκόπηση εκτύπωσης, πριν κλείσετε τα δεδοµένα 
ασθενούς.

Automatically open print 
preview before discarding 
a patient.

Η προεπισκόπηση εκτύπωσης ανοίγει αυτόµατα πριν 
το κλείσιµο των δεδοµένων ασθενούς.



NNO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKQKR Ô¼¦ý˝³šÐ²=ý−Þ˙Šˇ²=¹−ý×−½Ðð¸²=ðÝ˝³ž²

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½Ð²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
¹−ý×−½Ðð¸²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτές οι ρυθµίσεις είναι διαθέσιµες µόνο αν έχετε αγοράσει το bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë.

Ëˇ¹½˚Ýˇ=oçÄçíáÅ=
qáäí=jçÇìäÉ

 Εικόνα 47

Επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθµίσεις αντιστάθµισης γωνίας για το bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë, επιλέξτε dÉåÉê~ä=pÉííáåÖë στο µενού léíáçåë και ανοίξτε=την καρτέλα 
oçÄçíáÅ=qáäí=jçÇìäÉ=στο παράθυρο διαλόγου που θα εµφανιστεί.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NNP

„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι ρυθµίσεις αυτής της καρτέλας χρησιµοποιούνται ως προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις όταν γίνεται εισαγωγή ενός νέου ασθενούς. Για να ορίσετε ρυθµίσεις αντιστάθµισης 
γωνίας για ένα συγκεκριµένο ασθενή, χρησιµοποιήστε την καρτέλα pÉí=mçëáíáçåáåÖ aÉÑ~ìäíë
στην επιλογή µενού léíáçåë q m~íáÉåí=pÉííáåÖëKKK (βλ. “Προεπιλογές τοποθέτησης” στη 
σελίδα 180).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να ισχύσουν οι ρυθµίσεις oçÄçíáÅ=qáäí=Éå~ÄäÉÇ και `çìÅÜ=~ìíçJêçí~íáçå=
Éå~ÄäÉÇ της περιοχής ^ìíçã~íáÅ=^åÖìä~ê=`çãéÉåë~íáçå, πρέπει να ενεργοποιηθούν στις 
γενικές ρυθµίσεις και στις ρυθµίσεις ασθενούς.

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ž²=
š×ÐÝ−ł¸²

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε ^ééäó. Τώρα µπορείτε είτε να ανοίξετε µια 
άλλη σελίδα καρτελών στο παράθυρο διαλόγου είτε να πατήσετε lh για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου. 

Εξάρτηµα Λειτουργία

Robotic Tilt enabled
Οι γωνίες κλίσης και κύλισης µπορούν να διορθωθούν 
αυτόµατα µέσω του συστήµατος ρύθµισης κλίσης bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë της κορυφής του κρεβατιού.

Couch auto-rotation 
enabled

• Η αυτόµατη διόρθωση της γωνίας της τράπεζας µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέσω των κουµπιών ενεργοποίησης του 
φορητού εξαρτήµατος του κρεβατιού. 

• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο σε συνδυασµό µε 
την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού (βλ. “Ενεργοποίηση 
της αυτόµατης τοποθέτησης κρεβατιού” στη σελίδα 76) 
και το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë.

6D Fusion

• Οταν συγκρίνονται εικόνες DRR µε εικόνες ακτίνων Χ, το 
σύστηµα µπορεί να καθορίσει και να διορθώσει τις 
παράλληλες και περιστροφικές µετατοπίσεις.

• Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται από προεπιλογή, για να 
επιτευχθεί µέγιστη ακρίβεια τοποθέτησης.

Implanted Marker  
Fusion

Οι περιστροφές που υπολογίζονται βάσει της σύντηξης 
εµφυτευµένων δεικτών εφαρµόζονται στην τοποθέτηση 
ασθενούς.



NNQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKQKS Ô¼¦ý˝³šÐ²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½Ð²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

Αυτές οι ρυθµίσεις είναι διαθέσιµες µόνο αν η διαµόρφωση του λογισµικού bñ~Åqê~Å
περιλαµβάνει προσαρµοζόµενο συγχρονισµό.

Ëˇ¹½˚Ýˇ=d~íáåÖ

 Εικόνα 48

Επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθµίσεις θεραπείας µε συγχρονισµό, επιλέξτε 
dÉåÉê~ä=pÉííáåÖë στο µενού léíáçåë και ανοίξτε=την καρτέλα d~íáåÖ=στο παράθυρο 
διαλόγου που θα εµφανιστεί.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NNR

„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
¦š¹ˇ×šÐćÞ=ýš=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş Εξάρτηµα Λειτουργία

Pattern Match Auto 
Cut-Off

• lå: Ορίζεται αυτόµατα η ενδασφάλιση παύσης δέσµης, 
αν η τρέχουσα αναπνευστική κίνηση του ασθενούς (βλ. 
“Περιοχή συµφωνίας αναπνευστικού µοτίβου” στη 
σελίδα 311) δε συµφωνεί πλέον µε την αναπνευστική 
κίνηση  που  καταγράφηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  
προηγούµενης λήψης εικόνων ακτίνων.

• lÑÑ: Ο ορισµός ενδασφάλισης παύσης δέσµης εξαρτάται 
από άλλους παράγοντες, όπως αλλαγές στη θέση του 
ασθενούς, και δε λαµβάνονται υπόψη ανωµαλίες στο 
αναπνευστικό µοτίβο.

Beam On during

• bñÜ~äÉ= çåäó: Η θεραπεία µε δέσµες πραγµατοποιείται 
µόνο κατά τη διάρκεια της εκπνοής µέσα στην περιοχή 
ενεργοποίησης δέσµης (βλ. “Ορισµός της περιοχής 
ενεργοποίησης δέσµης” στη σελίδα 305). Αυτή η ρύθµιση 
µπορεί να είναι χρήσιµη για τη µείωση της πιθανής 
υστέρησης ,  όπου  µ ια  διακύµανση  στον  όγκο  του  
πνεύµονα µπορεί να αλλάξει το συσχετισµό µεταξύ των 
εσωτερικών και των εξωτερικών δεικτών. 

• bñÜ~äÉ=H=fåÜ~äÉ: Η θεραπεία µε δέσµες πραγµατοποιείται 
γενικά για το σύνολο της περιοχής ενεργοποιηµένης 
δέσµης. Ωστόσο, εξαιτίας της πιθανής επίπτωσης της 
υστέρησης κατά τη διάρκεια της εισπνοής, ορίζεται 
ενδασφάλιση παύσης δέσµης µόλις επιτευχθεί το επίπεδο 
αναφοράς του συγχρονισµού.

Implanted Marker 
Tolerance

Ορίζει τη µέγιστη επιτρεπόµενη µετατόπιση του δείκτη 
(απόκλιση από το επίπεδο αναφοράς του συγχρονισµού), 
πριν οριστεί αυτόµατα η ενδασφάλιση παύσης δέσµης.
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·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι ρυθµίσεις αυτής της καρτέλας χρησιµοποιούνται ως προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις όταν γίνεται εισαγωγή ενός νέου ασθενούς. Για να ορίσετε ρυθµίσεις συγχρονισµού 
για ένα συγκεκριµένο ασθενή, χρησιµοποιήστε την καρτέλα aÉÑáåÉ=d~íáåÖ=pÉííáåÖë=στην 
επιλογή léíáçåë q m~íáÉåí=pÉííáåÖëKKK=(βλ. “Ρυθµίσεις συγχρονισµού” στη σελίδα 196).

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=
½ž²=š×ÐÝ−ł¸²

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε ^ééäó. Τώρα µπορείτε είτε να ανοίξετε µια 
άλλη σελίδα καρτελών στο παράθυρο διαλόγου είτε να πατήσετε lh για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου. 

Εξάρτηµα Λειτουργία

Exposure Duration

• Ο χρόνος έκθεσης των ακτίνων Χ που καταχωρίζεται εδώ 
για τις θεραπείες µε συγχρονισµό πρέπει να εισαχθεί στην 
κονσόλα ακτίνων Χ (βλ. “Κονσόλες λειτουργίας ακτίνων 
Χ” στη σελίδα 95).

• Η τιµή που καταχωρίζεται εδώ εµφανίζεται επίσης κατά 
τη διάρκεια της λήψης εικόνων µε συγχρονισµό (βλ. 
σελίδα 299).

Απεικόνιση µε παύση 
της αναπνοής

• lå: Επιτρέπει την απεικόνιση ακτίνων Χ για θεραπείες 
που  απαιτούν  συγκράτηση  της  αναπνοής ,  π .χ .  σε  
συνδυασµό µε το ³Ć³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=
Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş (βλ. 
“Σύστηµα ανάδρασης ασθενούς µέσω βίντεο για τον 
προσαρµοζόµενο συγχρονισµό” στη σελίδα 322).

• lÑÑ: Η απεικόνιση ακτίνων Χ µε συγκράτηση της 
αναπνοής απενεργοποιείται, ώστε η λήψη ακτίνων Χ να 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα καθορισµένα επίπεδα 
απεικόνισης (βλ. “Ορισµός επιπέδου απεικόνισης” στη 
σελίδα 297). 
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKQKT Ô¼¦ý˝³šÐ²=šð½¼×ć³šğÞ

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½Ð²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
šð½¼×ć³šğÞ

Ëˇ¹½˚Ýˇ=mêáåíçìí

 Εικόνα 49

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
šð½¼×ć³šğÞ

Ανάλογα µε τις δυνατότητες του bñ~Åqê~Å που έχετε αγοράσει, διαθέσιµες είναι οι 
ακόλουθες επιλογές:

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ž²=
š×ÐÝ−ł¸²

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε ^ééäó. Τώρα µπορείτε είτε να ανοίξετε µια 
άλλη σελίδα καρτελών στο παράθυρο διαλόγου είτε να πατήσετε lh για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου. 

Επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθµίσεις εκτύπωσης θεραπείας, επιλέξτε dÉåÉê~ä=
pÉííáåÖë στο µενού léíáçåë και ανοίξτε=την καρτέλα mêáåíçìí=στο παράθυρο διαλόγου 
που θα εµφανιστεί.

Εξάρτηµα Λειτουργία/χρήση

Electronic  
Patient Monitoring

Μια επισκόπηση γραφικών µε τις αλλαγές που ανιχνεύθηκαν στη 
θέση του ασθενούς αφού επιτεύχθηκε η θέση lh (βλ. “Προ-
τοποθέτηση του ασθενούς” στη σελίδα 203). 

X-ray Snap 
Verification

Εικόνες ταχείας επαλήθευσης  που λαµβάνονται κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας.

Video Image Η εικόνα αναφοράς που λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της 
επαλήθευσης µέσω βίντεο.

Grid in Images  
(for bony fusion)

• Οι εικόνες ακτίνων Χ που λαµβάνονται για τη διόρθωση µέσω 
ακτίνων Χ βάσει της σύντηξης οστών επικαλύπτονται µε ένα 
πλέγµα, προκειµένου να διευκολυνθεί η επαλήθευση της 
ακρίβειας της σύντηξης.

• Το πλέγµα εµφανίζεται µόνο για σκοπούς πληροφόρησης και 
δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των αποστάσεων.
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·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

PKQKU ‚Ðˇýş¹¾ğ³ž=ðğŠÐðćÞ=×¹ş³Łˇ³ž²=˚łð¹Ð³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ο διαχειριστής δικτύου του νοσοκοµείου µπορεί να ορίσει επιλεγµένους ιατρούς ως 
εγγεγραµµένους χρήστες, ώστε να είναι δυνατή η έγκριση της σύντηξης εικόνων για τις 
θεραπείες χωρίς συγχρονισµό, π.χ. για σκοπούς χρέωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μόνο ο διαχειριστής δικτύου του νοσοκοµείου µπορεί να προσθέτει, να 
τροποποιεί και να διαγράφει λογαριασµούς χρηστών. Ο λογαριασµός του διαχειριστή έχει 
διαµορφωθεί εκ των προτέρων από το τµήµα υποστήριξης της Brainlab και δεν είναι δυνατόν 
να διαγραφεί.

Ó¹ş³Łˇ³ž=³½Ð²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=ðğŠÐðćÞ=
×¹ş³Łˇ³ž²

m~ëëïçêÇ=j~å~ÖÉê
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Επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθµίσεις για εκτυπώσεις θεραπείας, επιλέξτε 
m~ëëïçêÇ=j~å~ÖÉê στο µενού cáäÉ.
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„Þˇ¹þž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ó¹−³¦¸ðž=Þ˚−¼=
₣¹¸³½ž=

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν καταχωρίζετε τους κωδικούς πρόσβασης, 
καθώς ισχύει η συµφωνία πεζών-κεφαλαίων.

Ó¹ş³¦š½š²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=
ŠÐˇýş¹¾ğ³ž²

Αφού επιλέξετε ένα χρήστη από τη λίστα, µπορείτε επίσης να τον διαγράψετε µε την 
επιλογή oÉãçîÉ ή να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής του πατώντας bÇáí και 
καταχωρίζοντας το νέο κωδικό πρόσβασης.

„ð½˚Ýš³ž=˚łð¹Ð³ž²=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Τώρα µπορεί να πραγµατοποιηθεί η έγκριση της σύντηξης για τις θεραπείες χωρίς 
συγχρονισµό είτε:
• Κατά τη διάρκεια της σύντηξης των εικόνων (“Τρόπος έγκρισης της σύντηξης” στη 
σελίδα 250), είτε 

• Κατά την αναθεώρηση των ολοκληρωµένων θεραπειών ασθενούς στην οθόνη m~íáÉåí=
j~å~ÖÉê (βλ. “Αναθεώρηση και αναπαραγωγή” στη σελίδα 392). 

Οταν ένας εγγεγραµµένος χρήστης εγκρίνει τη σύντηξη των εικόνων στο λογισµικό 
bñ~Åqê~Å, το όνοµα του συγκεκριµένου χρήστη εισάγεται στην εκτύπωση της θεραπείας 
(βλ. “∆ηµιουργία αναφορών θεραπείας” στη σελίδα 387).

Βήµατα

 1. Πατήστε ^ÇÇ για να ενεργοποιήσετε τα πεδία εισόδου στην περιοχή bÇáí=^ÅÅçìåí.

 2. Στο πεδίο k~ãÉ καταχωρίστε ένα όνοµα χρήστη για τον ιατρό που θα εγκρίνει 
τη σύντηξη των εικόνων.

 3. Καταχωρίστε έναν κατάλληλο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο m~ëëïçêÇ και 
επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης καταχωρίζοντάς τον στο πεδίο oÉíóéÉ=
m~ëëïçêÇ.

 4. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή στο πεδίο που παρέχεται και 
πατήστε lh για να προσθέσετε το νέο χρήστη στη λίστα oÉÖáëíÉêÉÇ=rëÉêë.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε `äçëÉ.



NOM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

·šÞÐð˚²=¹¼¦ý˝³šÐ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²
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‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Q ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

QKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

QKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Σύστηµα συντεταγµένων κρεβατιού/γραµµικού επιταχυντή Σελίδα 122

Βαθµονόµηση κάµερας υπέρυθρων και βίντεο Σελίδα 127

Βαθµονόµηση του ισόκεντρου Σελίδα 131

Βαθµονόµηση ακτίνων Χ Σελίδα 136
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QKNKO ÒĆ³½žýˇ=³¼Þ½š½ˇłý˚ÞğÞ=ð¹šŁˇ½Ð−ĆLł¹ˇýýÐð−Ć=š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για την παροχή πληροφοριών ακριβείας στο σύστηµα τοποθέτησης ασθενούς bñ~Åqê~Å
σχετικά µε την τρέχουσα θέση του ασθενούς, χρησιµοποιείται ένα τρισδιάστατο σύστηµα 
συντεταγµένων σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61217, ώστε να περιγραφεί η κίνηση και η 
γωνία του κρεβατιού και του γραµµικού επιταχυντή. 

bñ~Åqê~Å=ýš=
ł¹ˇýýÐðş=
š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

 Εικόνα 51

l

w

u

v
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‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ì¹Ð³ý−˝=ˇþşÞğÞ

·ğÞ˝š²=
×š¹Ð³½¹−¾¸²

• Από την περιστροφή γύρω από τον κατακόρυφο άξονα προκύπτει µια γωνία τράπεζας.
• Από την περιστροφή γύρω από το διαµήκη άξονα προκύπτει µια διαµήκης γωνία 
κλίσης ή γωνία κύλισης.

• Από την περιστροφή γύρω από τον εγκάρσιο άξονα προκύπτει µια εγκάρσια γωνία 
κλίσης ή γωνία βήµατος.

Η γωνία της τράπεζας προβάλλεται στο bñ~Åqê~Å σύµφωνα µε την κλίµακα που 
χρησιµοποιείται από το γραµµικό επιταχυντή. Συνεπώς, η προεπιλεγµένη θέση 
µπορεί  να  είναι  0° ή  180° και  η  θετική  περιστροφή  δεξιόστροφη  ή  
αριστερόστροφη. Το σύστηµα προσαρµόζεται έτσι ώστε να συµφωνεί µε το 
γραµµικό επιταχυντή κατά τη διάρκεια της αποδοχής.

Με εξαίρεση τις γωνιακές µετρήσεις (δηλώνονται µε το σύµβολο °), όλες οι 
αριθµητικές τιµές που προβάλλονται στο bñ~Åqê~Å=είναι σε χιλιοστά [mm].

Αξονας Λειτουργία

Σηµείο 
προέλευσης 
(0,0,0)

Πρόκειται για το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή και ορίζεται από 
τη διασταύρωση του άξονα περιστροφής του ορθοστάτη µε τον άξονα 
περιστροφής του κρεβατιού .

Αξονας Z Πρόκειται για τον κατακόρυφο άξονα που διατρέχει το αρχικό σηµείο 
κάθετα προς το επίπεδο της κορυφής του κρεβατιού σε γωνία κλίσης 0°. 
Πάνω από το αρχικό σηµείο ο άξονας είναι θετικός. Kάτω από το αρχικό 
σηµείο είναι αρνητικός.

Αξονας X Πρόκειται για τον οριζόντιο άξονα που διατρέχει το αρχικό σηµείο 
παράλληλα προς το επίπεδο περιστροφής του ορθοστάτη. Με κατεύθυνση 
από το κάτω µέρος του κρεβατιού προς το γραµµικό επιταχυντή, ο άξονας 
αυτός είναι θετικός δεξιά από το αρχικό σηµείο και αρνητικός αριστερά 
από αυτό. Αυτός ο άξονας είναι επίσης γνωστός ως ο εγκάρσιος άξονας, 
καθώς περιγράφει την πλευρική κίνηση του κρεβατιού.

Αξονας Y Πρόκειται για τονοριζόντιο άξονα που διατρέχει το αρχικό σηµείο
παράλληλα προς το επίπεδο της κορυφής του κρεβατιού σε γωνία 
κλίσης 0°. Με κατεύθυνση από το κάτω µέρος του κρεβατιού προς το 
γραµµικό επιταχυντή, ο άξονας αυτός είναι θετικός όταν µετακινούµαστε 
από το αρχικό σηµείο προς το γραµµικό επιταχυντή και αρνητικός όταν 
αποµακρυνόµαστε από το γραµµικό επιταχυντή, από το αρχικό σηµείο. 
Αυτός  ο άξονας αποκαλείται  επίσης  διαµήκης  άξονας,  καθώς  
περιγράφει τη διαµήκη κίνηση του κρεβατιού.
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QKNKP „Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=½ğÞ=šþˇ¹½žý˙½ğÞ

Ú¹ş×−²=×¹ş³Łˇ³ž²=
³½ž=Łˇ¦ý−Þşýž³ž=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Ì¦şÞž=`~äáÄê~íáçå

 Εικόνα 52

„×ÐÝ−ł˚²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

Ανάλογα µε την έκδοση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού bñ~Åqê~Å που έχετε 
αγοράσει, πριν ξεκινήσει η θεραπεία του ασθενούς, πρέπει να βαθµονοµήσετε τα παρακάτω 
εξαρτήµατα µε την ακόλουθη σειρά: 

Βήµατα

 1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές βαθµονόµησης του συστήµατος, 
πατήστε `~äáÄê~íÉ στον πίνακα πλοήγησης. Εµφανίζεται η οθόνη `~äáÄê~íáçå.

Βήµατα

 1. Camera Calibration Παλαιότερα συστήµατα κάµερας χωρίς να έχουν 
βαθµονοµηθεί εκ των προτέρων. Αν δεν εκτελείται 
επαλήθευση βίντεο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 
µπορείτε να αποεπιλέξετε τη βαθµονόµηση βίντεο.

 2. Video Calibration

 3. Isocenter Calibration
Ολες οι εκδόσεις του υλικού εξοπλισµού.

 4. X-Ray Calibration
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‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

„×ÐÝ−ł˚²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

Παρέχονται επίσης πρόσθετες επιλογές επαλήθευσης. Βλ. “Λειτουργίες επαλήθευσης 
βαθµονόµησης” στη σελίδα 350.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν κάνετε µια µη έγκυρη επιλογή (π.χ. βαθµονόµηση ισόκεντρου χωρίς την 
απαραίτητη βαθµονόµηση ακτίνων Χ), θα εµφανιστεί ένα µήνυµα προειδοποίησης. 

·šÞÐð˚²=³¼³½˙³šÐ²=
³₣š½Ðð˙=ýš=½ž=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž

Πρέπει να βαθµονοµείτε το σύστηµα τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα και 
να επαληθεύετε τη βαθµονόµηση καθηµερινά. Η τακτική βαθµονόµηση και 
επαλήθευση του συστήµατος είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας. Πρέπει πάντοτε να βαθµονοµείτε το σύστηµα µετά από συγκρούσεις 
του εξοπλισµού. 

Ο χειρισµός των οµοιωµάτων βαθµονόµησης πρέπει να γίνεται µε προσοχή. ∆ε 
µπορεί να διασφαλιστεί η ακρίβεια της βαθµονόµησης όταν χρησιµοποιείται 
οµοίωµα που έχει ζηµιά. Πρέπει να δείχνετε προσοχή ώστε να µην προξενείτε 
γρατζουνιές ή φθορές στους υπέρυθρους δείκτες. 

Βήµατα

 1. Για να ενεργοποιήσετε την πλήρη βαθµονόµηση του συστήµατος, ενεργοποιήστε 
όλες τις διαθέσιµες επιλογές και πατήστε kÉñí.

 2. Αν απαιτείται βαθµονόµηση ενός µεµονωµένου εξαρτήµατος, κάντε τη σχετική 
επιλογή και πατήστε kÉñí. 
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‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=½ž²=
ˇð¹˝ŁšÐˇ²=½ž²=
ð˙ýš¹ˇ²

Πριν από τη χρήση, πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι το σύστηµα κάµερας 
έχει λειτουργήσει για τουλάχιστον 60 λεπτά. Η βαθµονόµηση όταν το σύστηµα 
κάµερας δεν έχει φτάσει στη θερµοκρασία λειτουργίας, θα έχει ως αποτέλεσµα 
την πρόκληση σηµαντικού σφάλµατος βαθµονόµησης. 

Η κάµερα υπερύθρων εκπέµπει υπέρυθρο φως, το οποίο µπορεί να προκαλέσει 
παρεµβολές σε ιατρικές συσκευές τρίτων κατασκευαστών που επίσης 
χρησιµοποιούν υπέρυθρο φως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να χρησιµοποιείτε 
µόνο ένα σύστηµα κάθε φορά. 

Ο εξοπλισµός υπέρυθρων τρίτων κατασκευαστών µπορεί επίσης να µειώσει τη 
λειτουργικότητα της κάµερας υπέρυθρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να 
χρησιµοποιείτε µόνο ένα σύστηµα κάθε φορά. Εναλλακτικά, µπορείτε να 
καλύψετε την πηγή υπέρυθρων τρίτων κατασκευαστών. 

Για να διασφαλίσετε την ακρίβεια της βαθµονόµησης, όπως και της 
επακόλουθης ιχνηλάτησης υπέρυθρων, βεβαιωθείτε ότι στο οπτικό πεδίο της 
κάµερας δεν υπάρχουν ανακλαστικά αντικείµενα και πηγές φωτός που µπορούν 
να οδηγήσουν σε τεχνικά σφάλµατα. 

Μην προσαρτάτε αντικείµενα στο σύστηµα κάµερας. Η προσάρτηση επιπλέον 
βάρους στην κάµερα υπέρυθρων θα ακυρώσει τη βαθµονόµηση του συστήµατος 
και θα έχει ως αποτέλεσµα την εσφαλµένη τοποθέτηση του ασθενούς. 

Μην καλύπτετε το σύστηµα κάµερας, π.χ. µε κουρτίνες. Αν καλύψετε το 
σύστηµα κάµερας, ενδέχεται να υπερθερµανθεί. 

Η Brainlab συνιστά έντονα να παραµένει η µονάδα του υπολογιστή σε λειτουργία 
όλες τις ώρες, ώστε η κάµερα να διατηρεί τη θερµοκρασία λειτουργίας. 

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της βαθµονόµησης και της επακόλουθης 
ιχνηλάτησης υπέρυθρων, η θερµοκρασία στην αίθουσα θεραπείας πρέπει να 
διατηρείται σταθερή. Οι διακυµάνσεις στη θερµοκρασία, π.χ. λόγω της ροής αέρα 
των κλιµατιστικών, µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη µη ακριβή λειτουργία της 
κάµερας.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NOT

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

QKO ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ð˙ýš¹ˇ²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ=ðˇÐ=Ł˝Þ½š−

QKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

ÓˇÝˇÐş½š¹ˇ=
³Ć³½žýˇ=ð˙ýš¹ˇ²=
Efl×ˇÐ½š˝½ˇÐ=
Łˇ¦ý−Þşýž³žF

 Εικόνα 53

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

Πριν από τη χρήση, πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι το σύστηµα κάµερας 
έχει λειτουργήσει για τουλάχιστον 60 λεπτά. Η βαθµονόµηση όταν το σύστηµα 
κάµερας δεν έχει φτάσει στη θερµοκρασία λειτουργίας, θα έχει ως αποτέλεσµα 
την πρόκληση σηµαντικού σφάλµατος βαθµονόµησης. 

Ìý−˝ğýˇ=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ=bq

 Εικόνα 54

Μην αγγίζετε τους ανακλαστικούς δείκτες. Αν οι ανακλαστικοί δείκτες έχουν 
φθορές, αυτό µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του οµοιώµατος 
βαθµονόµησης.

Σύστηµα Απαιτείται βαθµονόµηση;

Παλαιότερο 
σύστηµα κάµερας 
bñ~Åqê~Å

Ναι. Το σύστηµα αποτελείται από δύο ξεχωριστές µονάδες 
κάµερας και µια ξεχωριστή βιντεοκάµερα, και πρέπει να 
βαθµονοµηθεί, ώστε το λογισµικό bñ~Åqê~Å να έχει τις ακριβείς 
πληροφορίες θέσης και γωνίας κάθε µονάδας κάµερας και της 
µονάδας βιντεοκάµερας.

Νεότερο, 
προβαθµονοµηµέν
ο σύστηµα κάµερας

Οχι



NOU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ð˙ýš¹ˇ²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ=ðˇÐ=Ł˝Þ½š−

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ð˙ýš¹ˇ²

Βήµατα

 1. Επιλέξτε `~ãÉê~=`~äáÄê~íáçå στην οθόνη `~äáÄê~íáçå (βλ. σελίδα 124) και 
επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας kÉñí. Εµφανίζεται η οθόνη fo=`~ãÉê~=
`~äáÄê~íáçå:

 2. Τοποθετήστε το −ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ=bq πάνω στο κρεβάτι, ώστε:
• Το οµοίωµα να είναι κοντά στο ισόκεντρο.
• Οι ανακλαστικοί δείκτες να είναι ορατοί και στους δύο φακούς της κάµερας και να 
εµφανίζονται µε πράσινο χρώµα στις προβολές iÉÑí=`~ãÉê~ και oáÖÜí=`~ãÉê~.

 3. Οταν ανιχνευτούν και οι 25 ανακλαστικοί δείκτες:
• Εµφανίζεται το µήνυµα lh στις προβολές και των δύο καµερών 
• Η ακρίβεια της βαθµονόµησης δηλώνεται στο κάτω µέρος της οθόνης

 4. Αν χρειάζεται, πατήστε oÉíêó, για να επαναλάβετε την ενέργεια, ή πατήστε kÉñí
για να προχωρήσετε στη βαθµονόµηση της κάµερας βίντεο. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NOV

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ð˙ýš¹ˇ²=Ł˝Þ½š− Βήµατα

 1. Μόλις ολοκληρωθεί η βαθµονόµηση της κάµερας υπέρυθρων, εµφανίζεται η 
οθόνη sáÇÉç=`~ãÉê~=`~äáÄê~íáçå.

 2. Τοποθετήστε το −ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ=bq πάνω στο κρεβάτι, ώστε:

• Οι ανακλαστικοί δείκτες να είναι πλήρως ορατοί στις µονάδες καµερών 
υπερύθρων και την κάµερα βίντεο.

• Το οµοίωµα να παραµένει σε σταθερή θέση.

 3. Οταν ανιχνευτούν και οι 25 ανακλαστικοί δείκτες: 

• Κάθε δείκτης επικαλύπτεται µε έναν κόκκινο σταυρό στην προβολή βίντεο.
• Εµφανίζεται το µήνυµα lh.
• Η επιτυχία της βαθµονόµησης δηλώνεται στο κάτω µέρος της οθόνης.

 4. Αν χρειάζεται, πατήστε oÉíêó, για να επαναλάβετε την ενέργεια, ή πατήστε kÉñí
για να προχωρήσετε στη βαθµονόµηση του ισόκεντρου. 



NPM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ð˙ýš¹ˇ²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ=ðˇÐ=Ł˝Þ½š−

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα κατά τη βαθµονόµηση του συστήµατος βίντεο, η Brainlab 
συνιστά να αφαιρέσετε τυχόν ανακλαστικά ή µεταλλικά αντικείµενα από την πίσω πλευρά 
του οµοιώµατος και να ρυθµίσετε το φωτισµό της αίθουσας. Στο οπτικό πεδίο της κάµερας 
δεν πρέπει να βρίσκονται ανακλαστικά αντικείµενα, όπως µέταλλα, κουµπιά, ελάσµατα κ.λπ.

Μην αλλάζετε το συντελεστή εστίασης ή τη θέση της κάµερας βίντεο µετά την 
ολοκλήρωση της βαθµονόµησης του βίντεο ή µεταξύ των κλασµάτων της 
θεραπείας. ∆ιαφορετικά, η εικόνα αναφοράς δε θα παρέχει αξιόπιστες ενδείξεις 
για την ακρίβεια της θέσης του ασθενούς (βλ. “Σύγκριση εικόνων αναφοράς και 
ζωντανών εικόνων” στη σελίδα 285). Για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αλλάξει ο 
συντελεστής εστίασης και η θέση της κάµερας βίντεο, συγκρίνετε τη θέση των 
ακίνητων αντικειµένων (π.χ. των επιτοίχιων λέιζερ) στην εικόνα αναφοράς µε 
τη θέση τους στη ζωντανή προβολή βίντεο.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NPN

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

QKP ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

QKPKN ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Με τη βαθµονόµηση του ισόκεντρου ευθυγραµµίζεται η κορυφή του κρεβατιού µε το 
ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή, επηρεάζοντας άµεσα την ακρίβεια τόσο της 
τοποθέτησης µέσω υπερύθρων όσο και µέσω ακτίνων Χ. 

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Η βαθµονόµηση ισόκεντρου µέσα στο ExacTrac θα επηρεάσει άµεσα την τελική 
θέση του ασθενούς. Να διασφαλίζεται πάντα ότι τα λέιζερ της αίθουσας έχουν 
ευθυγραµµιστεί σωστά µε το ισόκεντρο ακτινοβολίας του γραµµικού 
επιταχυντή. Οποιοδήποτε σφάλµα ευθυγράµµισης του λέιζερ θα µειώσει την 
ακρίβεια τοποθέτησης του bñ~Åqê~Å.

Η θέση του ισόκεντρου πρέπει να επαληθεύεται ή να βαθµονοµείται τουλάχιστον 
µία φορά την ηµέρα. Για να είστε βέβαιοι ότι η κάµερα έχει θερµανθεί επαρκώς, 
βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα κάµερας λειτουργεί για τουλάχιστον 60 λεπτά πριν 
τη χρήση. 

Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες σήµανσης έχουν συσφιχθεί καλά και 
ότι οι πίροι προσάρτησης δεν είναι λυγισµένοι.

Ο χειρισµός του οµοιώµατος ισόκεντρου πρέπει να γίνεται µε προσοχή. ∆εν 
είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ακρίβεια της βαθµονόµησης, αν το οµοίωµα ή 
οι προσαρτηµένες σφαίρες σήµανσης έχουν φθορές. Πρέπει να αλλάζετε τις 
σφαίρες σήµανσης τουλάχιστον µία φορά ετησίως και αµέσως αν παρουσιάσουν 
φθορές. 



NPO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

Ìý−˝ğýˇ=
Ð³şðšÞ½¹−¼=bq

Βαθµονοµήστε τη θέση του ισόκεντρου µε ένα −ý−˝ğýˇ=Ð³şðšÞ½¹−¼=bq.

 Εικόνα 55

Ú¹ş×−²=
½−×−¦˚½ž³ž²=½−¼=
−ý−Ðćýˇ½−²=³½žÞ=
ð−¹¼¾¸=½−¼=
ð¹šŁˇ½Ð−Ć

Προχωρήστε  δίνοντας µεγάλη  προσοχή κατά την ευθυγράµµιση του  
οµοιώµατος  ισόκεντρου  µε τα  λέιζερ της αίθουσας θεραπείας .  Αν η  
ευθυγράµµιση του οµοιώµατος ισόκεντρου δεν γίνει ορθά, η τοποθέτηση του 
ασθενούς δε θα είναι σωστή.

Ευθείες για
τα λέιζερ της 
αίθουσας

Βήµατα

 1. Τοποθετήστε το −ý−˝ğýˇ=Ð³şðšÞ½¹−¼=bq στην κορυφή του κρεβατιού και 
βεβαιωθείτε ότι και οι πέντε σφαίρες σήµανσης του οµοιώµατος βρίσκονται 
µέσα στο οπτικό πεδίο της κάµερας. 

 2. Ευθυγραµµίστε το οµοίωµα µε τον ορθοστάτη, χρησιµοποιώντας ως οδηγό τις 
χαραγές oáÖÜí, iÉÑí και d~åíêó και το σύµβολο ασθενούς στο οµοίωµα. 

 3. Ευθυγραµµίστε τις ευθείες που είναι χαραγµένες στο οµοίωµα µε τα λέιζερ της 
αίθουσας.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NPP

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
Ð³şðšÞ½¹−¼ Βήµατα

 1. Επιλέξτε fëçÅÉåíÉê=`~äáÄê~íáçå στην οθόνη `~äáÄê~íáçå (βλ. σελίδα 124) και 
επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας kÉñí. Εµφανίζεται η οθόνη fëçÅÉåíÉê=
`~äáÄê~íáçå.

 2. Βεβαιωθείτε ότι το οµοίωµα έχει ευθυγραµµιστεί µε τα λέιζερ της αίθουσας και 
ότι βρίσκεται µέσα στο οπτικό πεδίο της κάµερας (οι σφαίρες σήµανσης 
εµφανίζονται µε µπλε χρώµα). 

 3. Πατήστε `~äáÄê~íÉ στην οθόνη fëçÅÉåíÉê=`~äáÄê~íáçå για να ενεργοποιήσετε τη 
βαθµονόµηση του ισόκεντρου.

 4. Αν το ισόκεντρο που ορίσατε διαφέρει σηµαντικά από την προηγούµενη 
ρύθµιση, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά το οµοίωµα βαθµονόµησης, καθώς 
και ότι το οµοίωµα και το σύστηµα δεν παρουσιάζουν φθορές. 

2. Επιβεβαιώστε το µήνυµα για να προχωρήσετε στις νέες ρυθµίσεις.



NPQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθµονόµησης, µην µετακινήσετε το 
οµοίωµα ή την κορυφή του κρεβατιού. ∆ιαφορετικά, η θέση του ασθενούς που 
θα προκύψει θα είναι εσφαλµένη.

 5. Αφού ολοκληρωθεί η βαθµονόµηση:

• Εµφανίζεται το µήνυµα lh.
• Η επιτυχία της βαθµονόµησης δηλώνεται στο κάτω µέρος της οθόνης.

 6. Επιλέξτε kÉñí για να προχωρήσετε στο επόµενο βήµα της βαθµονόµησης. 
Ανάλογα µε το σύστηµα που έχετε αγοράσει, το βήµα µπορεί να είναι η 
επαλήθευση βίντεο (βλ. “Επαλήθευση βίντεο µε χρήση του οµοιώµατος 
ισόκεντρου ET” στη σελίδα 135) ή βαθµονόµηση ακτίνων Χ (βλ. “Βαθµονόµηση 
ακτίνων Χ” στη σελίδα 136). 

Βήµατα



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NPR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

QKPKO „×ˇÝ¸¦š¼³ž=Ł˝Þ½š−=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=−ý−Ðćýˇ½−²=Ð³şðšÞ½¹−¼=bq

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού ολοκληρώσετε τη βαθµονόµηση ισόκεντρου, εµφανίζεται µήνυµα που σας προτρέπει 
να επαληθεύσετε τη βαθµονόµηση βίντεο, αν έχει ήδη εκτελεστεί. 

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
Ł˝Þ½š−

 Εικόνα 56

„ð½˚Ýš³ž=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
Ł˝Þ½š−

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Βεβαιωθείτε ότι το υπολογισµένο περίγραµµα αντιστοιχεί σωστά στην εικόνα 
βίντεο του οµοιώµατος.

Βήµατα

 1. Βεβαιωθείτε ότι το οµοίωµα παραµένει ευθυγραµµισµένο µε τα λέιζερ της 
αίθουσας και εντός του οπτικού πεδίου της κάµερας. 

 2. Τώρα υπολογίζεται ένα περίγραµµα του οµοιώµατος βάσει των σφαιρών 
σήµανσης που ανιχνεύονται και εµφανίζονται µε κόκκινο χρώµα.

Αν το υπολογισµένο περίγραµµα συµφωνεί  µε την εικόνα  βίντεο του 
οµοιώµατος, όπως εµφανίζεται, οι µονάδες καµερών υπέρυθρων και η κάµερα 
βίντεο έχουν βαθµονοµηθεί σωστά.

 3. Αν έχετε αγοράσει την προαιρετική διαµόρφωση ακτίνων Χ bñ~Åqê~Å, πατήστε 
kÉñí για να προχωρήσετε στη βαθµονόµηση των ακτίνων Χ. 



NPS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

QKQ ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

QKQKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Με τη βαθµονόµηση των ακτίνων Χ, βαθµονοµείται το σύστηµα απεικόνισης ακτίνων Χ, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η ακριβής διόρθωση και επαλήθευση της τοποθέτησης του 
ασθενούς.

Ìý−˝ğýˇ=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq

∆ιεξαγάγετε βαθµονόµηση ακτίνων X µε −ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq.

 Εικόνα 57

Ò¼ÞÐ³½ćýšÞš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²=
šÞ˚¹łšÐˇ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι ρυθµίσεις ακτίνων Χ εξαρτώνται από τη µεµονωµένη ρύθµιση του 
συστήµατος και τα εγκατεστηµένα εξαρτήµατα του συστήµατος. Οι παραπάνω προτεινόµενες 
ρυθµίσεις ακτίνων Χ είναι απλώς µια γενική πρόταση.

Αν ο εξοπλισµός ακτίνων Χ δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο 
από δύο εβδοµάδες, οι ρυθµίσεις ενέργειας για τις πρώτες 10 εκθέσεις δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 110 kV.

Τύπος οµοιώµατος Συνιστώµενες ρυθµίσεις για τη βαθµονόµηση

Κοίλο οµοίωµα βαθµονόµησης 
ακτίνων Χ 85 kV, 50 mA και 63 ms

Συµπαγές οµοίωµα βαθµονόµησης 
ακτίνων Χ 120 kV, 100 mA και 100 ms



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NPT

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

∆εν είναι δυνατό να υπάρξουν εγγυήσεις για βαθµονόµηση ακριβείας µετά την 
παραµόρφωση του −ý−Ðćýˇ½−²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq. Πρέπει να χειρίζεστε το 
−ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq µε προσοχή.

Μην αγγίζετε τους ανακλαστικούς δείκτες. Αν οι ανακλαστικοί δείκτες έχουν 
φθορές, αυτό µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του οµοιώµατος 
βαθµονόµησης.

Για λόγους ασφάλειας, πρέπει να επαληθεύετε τη βαθµονόµηση των ακτίνων Χ 
τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, πριν από την έναρξη της θεραπείας του 
ασθενούς. Αν η βαθµονόµηση δεν είναι ακριβής, η τοποθέτηση του ασθενούς 
που θα προκύψει πιθανόν να είναι εσφαλµένη.



NPU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

QKQKO „ð½˚Ýš³ž=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η βαθµονόµηση ακτίνων Χ πρέπει να εκτελείται πάντοτε αµέσως µετά τη βαθµονόµηση 
ισόκεντρου. Με αυτόν τον τρόπο, οι αλλαγές στη θερµοκρασία λειτουργίας της κάµερας 
δεν επηρεάζουν την ακρίβεια της βαθµονόµησης. 

Ú¹ş×−²=
½−×−¦˚½ž³ž²=½−¼=
−ý−Ðćýˇ½−²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Βήµατα

 1. Επιλέξτε uJo~ó=`~äáÄê~íáçå στην οθόνη `~äáÄê~íáçå (βλ. σελίδα 124) και 
επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας kÉñí. Εµφανίζεται η οθόνη `~äáÄê~íáçå=
mçëáíáçåK

 2. Τοποθετήστε το −ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq πάνω στο κρεβάτι, ώστε:
• Οι ανακλαστικοί δείκτες να είναι πλήρως ορατοί και στους δύο φακούς της 
κάµερας.

• Να µην συµπεριλαµβάνονται τα µεταλλικά εξαρτήµατα του κρεβατιού στις 
εικόνες της βαθµονόµησης που προκύπτουν.

 3. Ρυθµίστε τη θέση του οµοιώµατος βαθµονόµησης στο κρεβάτι, έως ότου η γωνία 
της τράπεζας να είναι µηδέν. 

 4. ∆ιεξαγάγετε τοποθέτηση κρεβατιού:
• Αν είναι εγκατεστηµένη η αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού (βλ. “∆ιεπαφή 
κρεβατιού για κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76), πατήστε 
τα κουµπιά ενεργοποίησης στη φορητή συσκευή του κρεβατιού ή τα πλήκτρα 
`íêä + fåë στο πληκτρολόγιο του σταθµού εργασίας για να διορθώσετε τις 
πλευρικές, διαµήκεις και κατακόρυφες τιµές.

• ∆ιαφορετικά, µετακινήστε το κρεβάτι χειροκίνητα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
που παρέχονται από τους δείκτες µετατόπισης (βλ. “∆είκτες θέσης” στη 
σελίδα 217).

Οταν όλες οι γωνίες έχουν οριστεί ως lh, επιτυγχάνεται η θέση αναφοράς που 
αποθηκεύτηκε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του συστήµατος. Αν 
χρειάζεται, µπορείτε να ρυθµίσετε τη θέση αναφοράς (βλ. “Βαθµονόµηση 
κρεβατιού για κρεβάτια Varian Exact/ETR” στη σελίδα 376).

 5. Πατήστε kÉñí για να βαθµονοµήσετε τους επίπεδους ανιχνευτές. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NPV

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Òžýš˝ğ³ž=
ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

Κατά τη διάρκεια της αυτόµατης τοποθέτησης κρεβατιού, πρέπει να µένετε 
µακριά από τα κινούµενα µέρη.

`~äáÄê~íáçå=
mçëáíáçå=Eš×Ð½¼₣¸²=
½−×−¦˚½ž³žF

 Εικόνα 58



NQM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εκτός από τους οκτώ δείκτες ακτίνων Χ που είναι ακριβώς απέναντι από την 
τρέχουσα δέσµη ακτίνων Χ, στις εικόνες ακτίνων Χ µπορούν να είναι ορατοί και οι οκτώ 
δείκτες της άλλης πλευράς του οµοιώµατος (χρησιµοποιούνται για τη δεύτερη εικόνα 
βαθµονόµησης). Αυτοί οι δείκτες διακρίνονται από την ελλειψοειδή µορφή τους. 

Αν η λήψη εικόνων αποτύχει για τρεις προσπάθειες, π.χ. αν δεν είναι δυνατή η 
δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εικόνας, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab. 

Βήµατα

 1. Λάβετε µια εικόνα ακτίνων Χ, χρησιµοποιώντας το σωλήνα 1, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες στην οθόνη βαθµονόµησης. 

 2. Βεβαιωθείτε ότι τα πορτοκαλί σταυρονήµατα που εµφανίζονται στην εικόνα που 
λάβατε είναι κεντραρισµένα µέσα και στους οκτώ κίτρινους κύκλους των 
δεικτών που είναι ακριβώς απέναντι από τη δέσµη ακτίνων Χ.

Στην αντίθετη περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν υπερεκτίθεται ή 
υποεκτίθεται. Αν χρειάζεται, προσαρµόστε τις ρυθµίσεις στην κονσόλα ακτίνων 
Χ (βλ. “Κονσόλες λειτουργίας ακτίνων Χ” στη σελίδα 95) και επαναλάβετε τη 
λήψη εικόνων µε το σωλήνα 1.

 3. Οταν ανιχνευθούν σωστά και οι οκτώ δείκτες, πατήστε kÉñí.

 4. Λάβετε µια εικόνα ακτίνων Χ χρησιµοποιώντας το σωλήνα 2, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της επόµενης οθόνης βαθµονόµησης, και επαληθεύστε ξανά ότι τα 
πορτοκαλί σταυρονήµατα είναι σωστά κεντραρισµένα µέσα στους κίτρινους 
κύκλους των δεικτών.

 5. Πατήστε cáåáëÜ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της βαθµονόµησης. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NQN

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=
ˇð½˝ÞğÞ=ı=
Eš×Ð½¼₣¸²=
Łˇ¦ý−Þşýž³žF

 Εικόνα 59

 Εικόνα 60

Και οι οκτώ δείκτες της εικόνας ακτίνων Χ εικόνα 59 (µεγέθυνση στην εικόνα 60) έχουν 
ανιχνευθεί σωστά. Ο δείκτης που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά του δείκτη 4 δεν 
ανήκει στο συγκεκριµένο άξονα βαθµονόµησης. Χρησιµοποιείται µόνο για τη 
βαθµονόµηση του άλλου άξονα απεικόνισης και, εποµένως, είναι φυσιολογικό να µην 
εµφανίζεται κίτρινος κύκλος γύρω του.



NQO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NQP

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

R Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

RKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

RKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Εµφύτευση ακτινοσκιερών δεικτών αναφοράς Σελίδα 144

Προσάρτηση των δεικτών σώµατος Σελίδα 146

Εκτέλεση σάρωσης CT Σελίδα 150

Εισαγωγή δεδοµένων από σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας Σελίδα 156



NQQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„ý¾Ć½š¼³ž=ˇð½ÐÞ−³ðÐš¹ćÞ=ŠšÐð½ćÞ=ˇÞˇ¾−¹˙²

  

RKO „ý¾Ć½š¼³ž=ˇð½ÐÞ−³ðÐš¹ćÞ=ŠšÐð½ćÞ=ˇÞˇ¾−¹˙²

RKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Εξαιτίας της εσωτερικής µετατόπισης των οργάνων που προκαλούν για παράδειγµα οι 
περισταλτικές κινήσεις, ενδέχεται να είναι δύσκολος ο εντοπισµός ορισµένων όγκων-
στόχων, όπως όγκων του προστάτη ή του ήπατος, µέσω ενός εξωτερικού συστήµατος 
αναφοράς. 
Για αυτόν το λόγο, όταν πραγµατοποιείται θεραπεία σε κινητούς όγκους-στόχους, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται εµφυτευµένοι δείκτες αναφοράς για να διευκολύνεται η σωστή 
τοποθέτηση του ασθενούς σε σχέση µε το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή. 
∆ιαθέσιµοι είναι διάφοροι τύποι δεικτών. Το bñ~Åqê~Å υποστηρίζει τόσο δείκτες µεγάλου 
µήκους όσο και δείκτες µικρού µήκους (βλ. “Χειρισµός των εµφυτευµένων δεικτών” στη 
σελίδα 190).
Ακόµη και αν αλλάξει η θέση του όγκου-στόχου σε σχέση µε τις σταθερές ανατοµικές 
δοµές ή των δεικτών του σώµατος, ο όγκος-στόχος εξακολουθεί να µπορεί να ιχνηλατηθεί 
µε ακρίβεια όταν χρησιµοποιούνται εµφυτευµένοι δείκτες.

fl¹Ð¦ý−˝=ŠšÐð½ćÞ=łÐˇ=
₣¹¸³ž

Αν χρησιµοποιηθεί µόνο ένας δείκτης, δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν οι περιστροφές 
και ενδεχοµένως να περάσει απαρατήρητη η µετακίνηση του δείκτη:
• Χρησιµοποιήστε τρεις εµφυτευµένους δείκτες, ώστε το σύστηµα να µπορεί να 
υπολογίζει τις περιστροφές και να εντοπίζει τυχόν αλλαγές στις χωρικές σχέσεις 
µεταξύ των µεµονωµένων δεικτών. 

• Η χρήση περισσότερων από τρεις δείκτες αυξάνει τον κίνδυνο οι δείκτες να 
αποκρύπτουν ο ένας τον άλλον στις εικόνες που θα ληφθούν. 

Ú−×−¦˚½ž³ž Οι εµφυτευµένοι δείκτες πρέπει να τοποθετούνται µέσα, ή όσο το δυνατόν πιο κοντά, στον 
όγκο-στόχο.

Ú¹ş×−²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
−¹ˇ½ş½ž½ˇ²

Οι εµφυτευµένοι δείκτες πρέπει να είναι επαρκώς ορατοί στις εικόνες που λαµβάνονται. Για 
να επαληθεύσετε την ορατότητα των δεικτών, λάβετε πρώτα δοκιµαστικές εικόνες ακτίνων 
Χ ενός οµοιώµατος µε προσαρτηµένους τους σχετικούς δείκτες. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NQR

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ë˝ÞŠ¼Þ−Ð

Για να αποφευχθεί η µετακίνηση των εµφυτευµένων δεικτών και η µείωση της 
ακρίβειας της θεραπείας, η εµφύτευση των δεικτών πρέπει να γίνει τουλάχιστον 
µία εβδοµάδα πριν τη λήψη του συνόλου δεδοµένων CT που θα χρησιµοποιηθεί 
για το σχεδιασµό της θεραπείας.

Ανάλογα µε την περιοχή στην οποία θα εµφυτευθούν οι δείκτες, πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µη µετακινούµενοι δείκτες. Το νοσοκοµείο ή η κλινική έχουν 
την ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου µοτίβου δεικτών.

Η εµφύτευση δεικτών αναφοράς είναι µια περίπλοκη και δυνητικώς επικίνδυνη 
διαδικασία, η οποία πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο και 
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Την ευθύνη για την επιλογή της 
χειρουργικής διαδικασίας και του εµφυτευµένου δείκτη φέρει το νοσοκοµείο ή 
η κλινική. Η Brainlab δεν προσφέρει καθοδήγηση σχετικά µε εξειδικευµένες 
χειρουργικές διαδικασίες αυτού του είδους.

ËˇÞ−ÞÐ³½Ðð−˝=
×ˇ¹˙ł−Þ½š²

Κατά τη χρήση των εµφυτευµένων δεικτών αναφοράς, πρέπει να τηρούνται οι 
τοπικοί κανονισµοί (π.χ. έγκριση από τον Αµερικανικό Οργανισµό Τροφίµων 
και Φαρµάκων ή συγκεκριµένες κανονιστικές κατευθυντήριες γραµµές).



NQS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó¹−³˙¹½ž³ž=½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

  

RKP Ó¹−³˙¹½ž³ž=½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

RKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

‚Ðˇ¦˚³Ðý−Ð=Šš˝ð½š²

ÓÝž¹−¾−¹˝š²=
ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

Για την ασφάλεια του ασθενούς και την ακρίβεια της τοποθέτησης, η Brainlab 
συνιστά την προσάρτηση πέντε έως οκτώ δεικτών σώµατος. Για την 
ιχνηλάτηση υπέρυθρων, απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις δείκτες σώµατος.

∆εν πρέπει να προσαρτάτε υποδοχές δεικτών σε δέρµα που έχει βλάβες ή πληγές. 

∆είκτης Χρήση σε

Σφαίρες σήµανσης σώµατος CT 
αλουµινίου Σάρωση CT

Πλαστικές σφαίρες σήµανσης 
σώµατος υπέρυθρων Θεραπεία µε ακτινοβολία



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NQT

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
×¹−³˙¹½ž³ž²=
ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²=
×¹ÐÞ=½ž=³˙¹ğ³ž

fl×−½Ć×ğ³ž=½−¼=
×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²=½ğÞ=
ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²=
³½−=Š˚¹ýˇ

 Εικόνα 61

Βήµατα

 1. Αν χρειαστεί, ξυρίστε µια µικρή περιοχή στο δέρµα του ασθενούς για να 
τοποθετήσετε τους δείκτες.

 2. Καθαρίστε το δέρµα µε ένα πανάκι αλκοόλης ή µε ένα κατάλληλο καθαριστικό 
διάλυµα.

 3. Αφαιρέστε το πλαστικό φύλλο από το πίσω µέρος κάθε υποδοχής δείκτη και 
προσαρτήστε την υποδοχή στο δέρµα του ασθενούς. Τοποθετήστε τουλάχιστον 
κάποιες από τις υποδοχές δεικτών κοντά στην περιοχή-στόχο. 

• Θεραπείες χωρίς συγχρονισµό: τοποθετήστε τις υποδοχές δεικτών σε σαφή 
διάταξη σε σταθερά µέρη του σώµατος (π.χ. στο ισχίο ή στο στέρνο), τα οποία 
δεν επηρεάζονται από την αναπνευστική κίνηση ή τη µετακίνηση του 
δέρµατος.

• Θεραπείες µε συγχρονισµό: για να είναι δυνατή η ακριβής ανίχνευση της 
αναπνευστικής κίνησης του ασθενούς, οι υποδοχές δεικτών πρέπει να 
τοποθετούνται σε περιοχές που επηρεάζονται έντονα από την αναπνευστική 
κίνηση. Αν από την τοποθέτηση αυτή προκύπτει µια µεγάλη περιοχή σάρωσης, 
τότε για τη σάρωση οι δείκτες µπορούν να τοποθετηθούν κοντά στην περιοχή 
της θεραπείας. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους δείκτες πριν από το 
κάθε κλάσµα στις περιοχές που επηρεάζονται έντονα από την αναπνευστική 
κίνηση.

 4. Χρησιµοποιώντας ένα σταθερό µαρκαδόρο ή δερµατοστιξία, αποτυπώστε το 
περίγραµµα κάθε υποδοχής δείκτη ή σηµειώστε την οπή του κέντρου της 
υποδοχής πάνω στο δέρµα του ασθενούς.

 5. Πιέστε τις σφαίρες σήµανσης σώµατος CT καλά µέσα στις υποδοχές των δεικτών. 



NQU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó¹−³˙¹½ž³ž=½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

  

Ó¹ş³¦š½š²=
³žýšÐć³šÐ²=³₣š½Ðð˙=
ýš=½žÞ=×¹−³˙¹½ž³ž=
½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σηµειώσει ευκρινώς τις θέσεις των δεικτών πάνω στο 
δέρµα του ασθενούς. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η σωστή εκ νέου 
εφαρµογή των δεικτών για τα επόµενα κλάσµατα. Η εσφαλµένη προσάρτηση των 
δεικτών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την εσφαλµένη τοποθέτηση του ασθενούς.

Πρέπει να αλλάξετε τους δείκτες σώµατος αν έχουν χρησιµοποιηθεί σε 
περισσότερες από 20 θεραπείες ή αν φέρουν εµφανείς φθορές. ∆είκτες µε αδύναµη 
ανάκλαση µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τη µη ακριβή τοποθέτηση του 
ασθενούς. 

Το αυτοκόλλητο φύλλο στο πίσω µέρος των υποδοχών µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µόνο για µία θεραπεία. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε ξανά µια υποδοχή δείκτη 
για τον ίδιο ασθενή, πρέπει να τοποθετήσετε νέο αυτοκόλλητο επίθεµα στην 
υποδοχή του δείκτη για ασφαλή τοποθέτηση. 

Η Brainlab συνιστά να τοποθετείτε τους δείκτες σώµατος σε ασύµµετρη 
διάταξη, καθώς το bñ~Åqê~Å δεν µπορεί πάντα να ανιχνεύσει τα συµµετρικά 
µοτίβα δεικτών. Κατά συνέπεια, ενδεχοµένως να είναι εσφαλµένος ο εντοπισµός 
της θέσης του ασθενούς. 

Για να διασφαλιστεί η ακριβής τοποθέτηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια των 
θεραπειών χωρίς συγχρονισµό, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις υποδοχές 
δεικτών σε σταθερά σηµεία του σώµατος του ασθενούς. 

Οι σφαίρες σήµανσης πρέπει να προσαρτώνται καλά στις µεµονωµένες 
υποδοχές δεικτών. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NQV

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

RKQ Ê˚ýˇ½ˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

RKQKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οταν δηµιουργείτε ένα σχέδιο θεραπείας για το bñ~Åqê~Å, το οποίο περιλαµβάνει µη 
οµοεπίπεδα πεδία, αποφύγετε γωνίες που βρίσκονται +5° γύρω από την κεντρική θέση της 
τράπεζας. Κάθε φορά που το bñ~Åqê~Å εντοπίζει τον ασθενή εντός του παραπάνω 
γωνιακού εύρους, προσπαθεί να µηδενίσει τη γωνία του ασθενούς κατά την αυτόµατη 
τοποθέτηση και αναφέρει ως σφάλµα τυχόν περιστροφή γύρω από τον κατακόρυφο άξονα. 
Οταν χρησιµοποιείται ταχεία επαλήθευση εντός αυτού του εύρους, το DRR περιστρέφεται 
πάντα σε γωνία τράπεζας 0°, γεγονός που οδηγεί σε µειωµένη ακρίβεια επαλήθευσης.

ÓšŠ˝−=¹Ć¦ýÐ³ž² Τα σχέδια θεραπείας που δηµιουργούνται για συστήµατα bñ~Åqê~Å, τα οποία είναι 
προσαρτηµένα σε επιταχυντές Varian TrueBeam, πρέπει να περιέχουν πεδίο ρύθµισης στη 
θέση κρεβατιού 0°.



NRM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„ð½˚Ýš³ž=³˙¹ğ³ž²=`q

  

RKR „ð½˚Ýš³ž=³˙¹ğ³ž²=`q

RKRKN Úš₣ÞÐð˙=¦˚ýˇ½ˇ

Û×−³½ž¹ÐŽşýšÞ−²=
ˇ¹Ð¦ýş²=½−ýćÞ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν είναι διαθέσιµες περισσότερες από 255 τοµές, το bñ~Åqê~Å λαµβάνει ξανά 
δείγµατα από το σύνολο δεδοµένων, ώστε να τοποθετηθούν όλες οι τοµές στη διαθέσιµη 
µνήµη βίντεο. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, η Brainlab συνιστά να µη χρησιµοποιούνται 
περισσότερες από 255 τοµές. Παράδειγµα: Η χρήση τοµών 250 x 1,25 mm (µήκος σάρωσης = 
312,5 mm) έχει ως αποτέλεσµα ευκρινέστερες εικόνες DRR από τις τοµές 312 x 1 mm.

„Ć¹−²=³˙¹ğ³ž²=
E³¼Þ−ÝÐð¸=ð˝Þž³ž=
½¹˙×šŽˇ²F

Το εύρος σάρωσης θα πρέπει να µειώνεται στο απαραίτητο µήκος και δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 2.000 mm.

fl×ş³½ˇ³ž=½−ý¸² Το bñ~Åqê~Å υποστηρίζει σύνολα δεδοµένων µε ποικίλες αποστάσεις τοµών. Για βέλτιστα 
αποτελέσµατα (ευκρινέστερες εικόνες DDR), η Brainlab συνιστά τη χρήση σταθερών 
αποστάσεων τοµών για ολόκληρη τη σάρωση.

ËÝ˝³žL·ğÞ˝ğ³ž=
−¹¦−³½˙½ž

Ëˇ½šĆ¦¼Þ³ž=
³˙¹ğ³ž²

Υποστηρίζεται η κρανιακή προς ουραία και η ουραία προς κρανιακή σάρωση.

Í˚łš¦−²=šÐðşÞˇ²L 
šÐð−Þ−³½−Ð₣š˝−¼

Πρέπει να παραµένει ίδιο στη διάρκεια της σάρωσης.

ÛĞ−²=½¹˙×šŽˇ² Πρέπει να παραµένει ίδιο στη διάρκεια της σάρωσης.

Ò¼ý×˝š³ž=šÐðşÞˇ² Αποθηκεύστε τις εικόνες σε µη συµπιεσµένη µορφή.

Í˚łš¦−²=×˝Þˇðˇ Συνιστάται τετράγωνος πίνακας, π.χ.: 512 x 512 ή 1.024 x 1.024 (θα µειωθεί σε 512 x 512).

Ó¹−³ˇÞˇ½−ÝÐ³ýş²=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Υποστηρίζονται σαρώσεις Κεφαλή πρώτα και Πόδια πρώτα. Η θεραπεία γίνεται πάντα µε 
προσανατολισµό Κεφαλή πρώτα.

„þˇłğł¸=af`lj=oq Η εξαγωγή ισόκεντρου και αντικειµένων µέσω DICOM RT θα πρέπει να αναφέρεται στις 
εικόνες CT που εξάγονται.

Ιδανικός αριθµός τοµών για την υψηλότερη ανάλυση σε DDR < 255

Μέγιστος αριθµός τοµών που είναι δυνατό να εξαχθούν από ámä~å/
_ê~áåp`^k σε bñ~Åqê~Å

< 400

Μέγιστος αριθµός τοµών που είναι δυνατό να φορτωθούν στο bñ~Åqê~Å
από σύνολα δεδοµένων DICOM RT < 1.000

Εξωκρανιακές σαρώσεις ∆εν επιτρέπεται αυστηρά καµία γωνίωση

Κρανιακές σαρώσεις/Σαρώσεις 
κεφαλής και αυχένα

Επιτρέπονται λοξές τοµές (+10°), αλλά δεν 
συνιστώνται



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NRN

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

RKRKO Ò˙¹ğ³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αναλυτικές οδηγίες για τη σάρωση παρέχονται σε ένα πρωτόκολλο σάρωσης που 
διατίθεται από το τµήµα υποστήριξης της Brainlab.

Ì=ˇ³¦šÞ¸²=³½−=
³ˇ¹ğ½¸

 Εικόνα 62

ı¹¸³ž=½ğÞ=
³¼³½žý˙½ğÞ=
ˇÞˇ¾−¹˙²

Αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε διόρθωση ακτίνων Χ (βλ. “∆ιόρθωση και επαλήθευση 
ακτίνων Χ” στη σελίδα 229) ή συγχρονισµό (βλ. “Θεραπείες µε συγχρονισµό” στη 
σελίδα 289), ο ασθενής µπορεί να σαρωθεί µε ή χωρίς σύστηµα αναφοράς. 

‚Ðˇ¦˚³Ðýˇ=
³¼³½¸ýˇ½ˇ=
ˇÞˇ¾−¹˙²

Αν επιλέξετε να σαρώσετε τον ασθενή χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα αναφοράς, µπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε:
• ∆είκτες σώµατος για εξωκρανιακές αλλοιώσεις.
• Τον šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ=ðˇÐ=½−=¹¼¦ýÐ³½¸=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=³½ş₣−¼ για την 
ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση οι δείκτες βρίσκονται σε µια γνωστή θέση σε σχέση µε το ισόκεντρο 
του ασθενούς. Σε συνδυασµό µε την κάµερα υπέρυθρων, το bñ~Åqê~Å χρησιµοποιεί αυτές 
τις πληροφορίες για να προ-τοποθετήσει τον ασθενή σε σχέση µε το ισόκεντρο του 
γραµµικού επιταχυντή.
Αν σαρώσετε τον ασθενή χωρίς σύστηµα αναφοράς, θα χρειαστείτε άλλους τρόπους προ-
τοποθέτησης του ασθενούς σε σχέση µε το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή, π.χ. 
σηµάδια στο δέρµα.
Για λόγους ασφάλειας, µόνο το ³Ć³½žýˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για κρανιακή τοποθέτηση σε συνδυασµό µε το bñ~Åqê~Å. Το ð¹ˇÞÐˇðş=
³Ć³½žýˇ=ýˇ³ðćÞ=½ž²=_ê~áåä~Ä και ο επεµβατικός δακτύλιος κεφαλής δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε το bñ~Åqê~Å, καθώς το πλαίσιο αλουµινίου θα 
µετατοπίσει τον αλγόριθµο σύντηξης εικόνας. 

Για  τις  κρανιακές  θεραπείες ,  να  χρησιµοποιείτε  πάντα  τη  διάταξη  
ακτινοχειρουργικής χωρίς πλαίσιο. Η τοποθέτηση δεικτών στη µάσκα θα 
οδηγήσει σε µεγάλα σφάλµατα τοποθέτησης, όταν ένας ή περισσότεροι δείκτες 
δεν είναι πλήρως ορατοί.



NRO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„ð½˚Ýš³ž=³˙¹ğ³ž²=`q

  

flð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸=
₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−

Για να ενεργοποιήσετε τη θεραπεία ακτινοχειρουργικής χωρίς πλαίσιο µε χρήση του 
³¼³½¸ýˇ½−²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ, πρέπει να συµπεριλάβετε τον šÞ½−×Ð³½¸=
ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ=ðˇÐ=½−=¹¼¦ýÐ³½¸=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=³½ş₣−¼ στο σύνολο σαρώσεων CT. 
• Καθώς η κάτω γνάθος κινείται, τα κάτω δόντια του ασθενούς και η κάτω γνάθος πρέπει 
να παραλείπονται όταν πραγµατοποιείται σάρωση CT για κρανιακές θεραπείες.

• Εναλλακτικά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία περιοχής ενδιαφέροντος του 
bñ~Åqê~Å για να αφαιρέσετε την κάτω γνάθο από την εικόνα κατά τη σύντηξη των 
εικόνων. Ωστόσο, δεν είναι τόσο αποτελεσµατικό καθώς αποκρύπτονται µέρη του 
κρανίου.

Αν η σάρωση του ασθενούς πραγµατοποιηθεί χωρίς σύστηµα αναφοράς ή αν έχουν εισαχθεί 
µη εντοπισµένα δεδοµένα εικόνας από ένα σύστηµα σχεδιασµού τρίτου κατασκευαστή µέσω 
DICOM, πρέπει να χρησιµοποιηθεί η ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=
×Ýˇ˝³Ð−=(βλ. “Ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο για κρανιακές θεραπείες” στη σελίδα 207) 
για την ιχνηλάτηση της θέσης του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για λόγους ασφάλειας, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο bñ~Åqê~Å συνόλων 
δεδοµένων που εντοπίστηκαν µε τον ð¹ˇÞÐˇðş=šÞ½−×Ð³½¸.

Οι στερεοτακτικοί εντοπιστές άλλων κατασκευαστών δεν υποστηρίζονται από 
το bñ~Åqê~Å.

„þğð¹ˇÞÐˇð˚²=
¦š¹ˇ×š˝š²

Για τη θεραπεία εξωκρανιακών αλλοιώσεων µέσω δεικτών σώµατος:
• Στον ασθενή πρέπει να έχουν εφαρµοστεί τουλάχιστον πέντε σφαίρες σήµανσης 
σώµατος CT από αλουµίνιο κατά τη διάρκεια της σάρωσης CT και να έχουν 
συµπεριληφθεί στο σύνολο σαρώσεων CT. 

• Αν κατά τη διάρκεια της σάρωσης CT χρησιµοποιήσετε τους πλαστικούς δείκτες 
υπέρυθρων, το bñ~Åqê~Å δεν είναι δυνατόν να ανιχνεύσει τους δείκτες στη σάρωση CT.

Αν η σάρωση του ασθενούς πραγµατοποιηθεί χωρίς σύστηµα αναφοράς, πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί η ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq ή ο ˇ³½˚¹ˇ²=
½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq=για την ιχνηλάτηση της θέσης του 
κρεβατιού κατά τη διάρκεια της θεραπείας (βλ. “∆ιατάξεις τοποθέτησης για εξωκρανιακές 
θεραπείες” στη σελίδα 211). 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NRP

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ó˙₣−²=½−ýćÞ Το κατάλληλο πάχος των τοµών σάρωσης εξαρτάται από την περιοχή που προορίζεται για 
θεραπεία και την απαιτούµενη ακρίβεια. 
Οι λεπτότερες τοµές (2 mm ή λιγότερο) συνιστώνται ιδιαίτερα σε θεραπείες της άνω 
σπονδυλικής  στήλης ,  προκειµένου  να διασφαλιστεί  η σωστή  απεικόνιση  των 
µεσοσπονδύλιων δίσκων.

Βεβαιωθείτε ότι το πάχος των τοµών CT είναι όσο το δυνατόν µικρότερο στην 
περιοχή όπου είναι τοποθετηµένοι οι δείκτες σώµατος. Το µέγιστο πάχος των 
τοµών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 mm. ∆ιαφορετικά, είναι πιθανό να είναι 
ανακριβής η ταυτοποίηση των δεικτών και η τοποθέτηση του ασθενούς.

flð¹˝ŁšÐˇ=
½−×−¦˚½ž³ž²

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της επακόλουθης τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχουν τεχνικά σφάλµατα κίνησης στο σύνολο σαρώσεων CT. Αν υπάρχουν 
σηµαντικά τεχνικά σφάλµατα κίνησης, πρέπει να επαναληφθεί η σάρωση του 
ασθενούς.



NRQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„ð½˚Ýš³ž=³˙¹ğ³ž²=`q

  

RKRKP Ò˙¹ğ³ž=`q=łÐˇ=¦š¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για να προκύψει ένα σύνολο δεδοµένων χωρίς παραµορφώσεις για τον υπολογισµό του 
σχεδίου της θεραπείας, µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µια σάρωση CT µε παύση της 
αναπνοής είτε µια σάρωση CT µε συγχρονισµό (αναδροµική και προοπτική).

„þ−×ÝÐ³ýş²=`q

‚š˝ð½š²=³ćýˇ½−² Αν χρησιµοποιούνται δείκτες σώµατος κατά τη σάρωση, βεβαιωθείτε ότι έχουν προσαρτηθεί 
σωστά, όπως περιγράφεται στην ενότητα “Προσάρτηση των δεικτών σώµατος” στη 
σελίδα 146. Επίσης, το αρχείο του ασθενούς θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήµανση ως 
περίπτωση συγχρονισµού.

„ð½˚Ýš³ž=
³ˇ¹ć³šğÞ=`q=ýš=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

Στην ιδανική περίπτωση, πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο επίπεδο αναφοράς κατά τη 
διάρκεια της λήψης CT µε συγχρονισµό και της επακόλουθης θεραπείας. 
Παρόλο που το bñ~Åqê~Å µπορεί να αντισταθµίσει τις αποκλίσεις του όγκου-στόχου που 
µπορούν να παρουσιαστούν εξαιτίας των διακυµάνσεων στην αναπνευστική κίνηση ή της 
χρήσης διαφορετικού επιπέδου αναφοράς, σε αυτές τις περιπτώσεις ο όγκος-στόχος θα 
εµφανίζεται παραµορφωµένος και το σχήµα και ο όγκος που χρησιµοποιούνται για το 
σχεδιασµό της θεραπείας δε θα συµφωνούν πλήρως µε το σχήµα και τον όγκο του όγκου κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας. Για αυτόν το λόγο, η Brainlab συνιστά τη χρήση επιπέδου χαµηλής 
εκπνοής τόσο για τη σάρωση CT όσο και για τη θεραπεία, καθώς αυτό το επίπεδο είναι το πιο 
σταθερό µεταξύ των διαφορετικών συνεδριών.

Βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα αναπνοής που χρησιµοποιούνται για τη σάρωση CT 
συµφωνούν µε τα επίπεδα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία.

Σάρωση Χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός

Σάρωση CT µε συγχρονισµό Σαρωτής CT εξοπλισµένος µε µονάδα συγχρονισµού 
αναπνοής

Σάρωση CT µε συγκράτηση 
αναπνοής Τυπικός εξοπλισµός σάρωσης CT



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NRR

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

„ð½˚Ýš³ž=³˙¹ğ³ž²=
`q=ýš=×ˇĆ³ž=
ˇÞˇ×Þ−¸²

Σαρώσεις CT µε παύση της αναπνοής µπορούν να ληφθούν είτε σε µία παύση είτε σε 
πολλές παύσεις της αναπνοής. Αν χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µία παύσεις της 
αναπνοής, βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα παύσης της αναπνοής είναι τα ίδια για όλα τα 
τµήµατα της σάρωσης. Η απαιτούµενη διάρκεια κάθε παύσης εξαρτάται από την ταχύτητα 
του σαρωτή και τον αριθµό των τοµών προς σάρωση.
Καθώς ο συσχετισµός µεταξύ των εσωτερικών δεικτών και των δεικτών σώµατος=ορίζεται 
ξανά από το bñ~Åqê~Å=πριν από κάθε κλάσµα θεραπείας, δε χρειάζεται απαραίτητα να 
βρίσκονται όλοι οι δείκτες σώµατος στο ίδιο τµήµα µε τον όγκο-στόχο.

Για µέγιστη ακρίβεια, πρέπει είτε να πραγµατοποιηθεί σε µία προσπάθεια (σε µία 
παύση αναπνοής) η πλήρης σάρωση CT είτε να σαρωθεί τουλάχιστον ο όγκος-
στόχος και όλοι οι εµφυτευµένοι δείκτες.

Κατά τη λήψη σαρώσεων CT µε παύση αναπνοής, ο ασθενής δεν πρέπει να 
µεταβάλλει το επίπεδο των απαιτούµενων παύσεων. 



NRS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=³Ć³½žýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

RKS „Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=³Ć³½žýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

RKSKN „×Ð³ðş×ž³ž

Ú¹ş×−²=šþˇłğł¸²=
³½−=bñ~Åqê~Å

Τα εντοπισµένα σύνολα δεδοµένων σχεδιάζονται πάντα έτσι ώστε η θεραπεία να γίνεται σε 
µια ευθυγραµµισµένη θέση της αίθουσας, δηλ. ακόµα και αν το κιβώτιο του εντοπιστή δεν 
ήταν επίπεδο στη διάρκεια της σάρωσης, το σχέδιο θα περιστραφεί σε επίπεδη θέση εντός 
του συστήµατος σχεδιασµού της θεραπείας. Τα µη εντοπισµένα σύνολα δεδοµένων 
σχεδιάζονται πάντα έτσι ώστε η θεραπεία να γίνεται χωρίς διορθώσεις γωνίας. Εποµένως, 
αν ένα µη εντοπισµένο σύνολο δεδοµένων αποσταλεί στο γραµµικό επιταχυντή και στο 
ExacTrac χρησιµοποιείται ένα εντοπισµένο σύνολο δεδοµένων, η θεραπεία του ασθενούς 
ενδέχεται να γίνει σε µια θέση που περιστρέφεται εσφαλµένα σε σχέση µε τη σχεδιασµένη 
θέση θεραπείας.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εξαχθεί το σωστό σχέδιο θεραπείας στο bñ~Åqê~Å. Αν η 
θεραπεία σχεδιάστηκε σε ένα εντοπισµένο σύνολο δεδοµένων και εξάγεται ένα 
µη εντοπισµένο σχέδιο, µπορεί να παρουσιαστούν επικίνδυνες ανακρίβειες 
περιστροφής.

Σύστηµα σχεδιασµού Τρόπος εισαγωγής δεδοµένων

BrainSCAN

Ενεργοποιήστε την επιλογή bñ~Åqê~Å κατά τη διάρκεια 
της εξαγωγής των δεδοµένων.

Λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στον οδηγό λογισµικού 
_ê~áåp`^k.

iPlan RT Dose

Ενεργοποιήστε την επιλογή bñ~Åqê~Å κατά τη διάρκεια 
της εξαγωγής των δεδοµένων. 

Λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στο ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=
₣¹¸³ž²I=ámä~å=oq.

Σχεδιασµός τρίτου 
κατασκευαστή

Μεταφέρε τ ε  ολόκληρο  το  σχέδ ιο  θεραπε ία ς ,  
συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων CT, µέσω ενός 
συνδέσµου DICOM RT στο bñ~Åqê~Å.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NRT

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

RKSKO „Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=šÐ³ˇłğł¸²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=½ž²=
šÐ³ˇłğł¸²=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να εισάγετε δεδοµένα ασθενών µέσω των λειτουργιών 
_ê~áåä~Ä=qmp και aáÅçãoq που διατίθενται µέσω της επιλογής=léÉå=m~íáÉåí στον πίνακα 
πλοήγησης (βλ. σελίδα 169).

Ì¦şÞž=ŠÐˇ₣š˝¹Ð³ž²=
ˇ³¦šÞćÞ

 Εικόνα 63

Βήµατα

 1. Για να ενεργοποιήσετε την εισαγωγή του σχεδίου θεραπείας, επιλέξτε m~íáÉåí=
j~å~ÖÉê από το µενού cáäÉ.

 2. Εµφανίζεται η οθόνη m~íáÉåí=j~å~ÖÉê.



NRU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=³Ć³½žýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

RKSKP „Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=_ê~áåä~Ä

Ú¹ş×−²=šÐ³ˇłğł¸²=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
_ê~áåä~Ä

Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της εισαγωγής δεν αντικαθίστανται τα 
απαιτούµενα δεδοµένα ασθενούς. Σε µια τέτοια περίπτωση, δεν είναι δυνατή η 
ανάκτηση των δεδοµένων που χάθηκαν.

Ú¹ş×−²=
ˇÞˇ¦šć¹ž³ž²=
šÐ³žłý˚ÞğÞ=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Βήµατα

 1. Στην οθόνη m~íáÉåí=j~å~ÖÉê, επιλέξτε την καρτέλα fãéçêí=L=bñéçêí. 

 2. Πάνω από το πεδίο εισαγωγής στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε τη σχετική 
διαδροµή δικτύου από την αναπτυσσόµενη λίστα.

 3. Στη λίστα των ασθενών που εµφανίζεται, επιλέξτε το απαιτούµενο σχέδιο 
θεραπείας.

 4. Αν χρειαστεί, καταχωρίστε µια συµβολοσειρά αναζήτησης στο πεδίο cáäíÉê για 
να εµφανιστούν µόνο οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια που καθορίσατε.

 5. Για να εισαγάγετε το επιλεγµένο σχέδιο θεραπείας, πατήστε fãéçêí.

 6. Εµφανίζεται µήνυµα του συστήµατος, το οποίο σας πληροφορεί ότι η εισαγωγή 
ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Επιβεβαιώστε το µήνυµα πατώντας vÉë για να ξεκινήσει η εισαγωγή των 
δεδοµένων.

 7. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγής επιβεβαιώνεται µέσω ενός µηνύµατος 
του συστήµατος.

Επιβεβαιώστε αυτό το µήνυµα πατώντας vÉë για να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις 
του ασθενούς για τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί (βλ. “Ορισµός ρυθµίσεων για 
τα δεδοµένα ασθενούς” στη σελίδα 167).

Βήµατα

 1. Για να βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί το σωστό σχέδιο θεραπείας, επιλέξτε το 
σχέδιο στο πεδίο εισαγωγής στην αριστερή πλευρά της καρτέλας fãéçêí=L=bñéçêí
και πατήστε sáÉï για να αναθεωρήσετε τις ρυθµίσεις του ασθενούς.

 2. Μπορείτε επίσης να αναθεωρήσετε τα σχόλια που εισάγονται από το σύστηµα 
σχεδ ιασµού  θεραπε ίας  (π .χ .  τη  δόση  σχεδ ιασµού )  στην  καρτέλα  
oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Καρτέλα Review / Replay” στη σελίδα 385).

 3. Μπορείτε να καταργήσετε ανά πάσα στιγµή τα δεδοµένα ασθενούς που δε 
χρειάζονται πλέον µέσω των λειτουργιών aÉäÉíÉ=m~íáÉåí.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NRV

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

RKSKQ „Ð³ˇłğł¸=½¹˝½−¼=ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸=ý˚³ğ=aáÅçã=oq

„Ð³ˇłğł¸=³₣šŠ˝ğÞ=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ý˚³ğ=
af`lj=oq

Οταν ενεργοποιήσετε την επιλογή cêçã=aáÅçãoq, εκκινείται το λογισµικό Brainlab 
m~íáÉåí_êçïëÉê, προκειµένου να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού m~íáÉåí_êçïëÉê. 



NSM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=³Ć³½žýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

RKSKR „Ð³ˇłğł¸=½¹˝½−¼=ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸=₣ğ¹˝²=½−=af`lj=oq

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οταν χρησιµοποιείτε ένα σύστηµα σχεδιασµού τρίτου κατασκευαστή που δεν υποστηρίζει το 
πρωτόκολλο DICOM RT, εκτελέστε το σχεδιασµό της θεραπείας ως συνήθως και ακολουθήστε 
τα βήµατα που περιγράφονται παρακάτω για τον εντοπισµό των δεικτών σώµατος. 

Οταν εισάγονται δεδοµένα τρίτου µέρους µέσω αυτής της προσέγγισης, 
υποστηρίζεται µόνο ένα ισόκεντρο θεραπείας.

Ú¹ş×−²=Ý¸Ğž²=
šÐðşÞˇ²=ˇÞˇ¾−¹˙²

Ú¹ş×−²=
ýš½ˇ½¹−×¸²=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=
³Ć³½žýˇ=½¹˝½−¼=
ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸

Αν χρησιµοποιείτε ένα σύστηµα σχεδιασµού τρίτου κατασκευαστή, τα δεδοµένα CT πρέπει 
να µεταγραφούν στη µορφή δεδοµένων της Brainlab. Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται 
στο σταθµό εργασίας του bñ~Åqê~Å. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού m~íáÉåí_êçïëÉê. 

Ú¹ş×−²=š×ÐÝ−ł¸²=
ˇ³¦šÞ−Ć²=łÐˇ=
ýš½ˇ¾−¹˙

Για να µεταφέρετε τις συντεταγµένες ισόκεντρου στο bñ~Åqê~ÅW

Ú¹ş×−²=š×ÐÝ−ł¸²=
³₣šŠ˝−¼

Ολα τα σχέδια θεραπείας που περιέχει ο φάκελος του ασθενούς εµφανίζονται στο πεδίο 
qêÉ~íãÉåí=mä~åë. Αν ανοίγετε τα δεδοµένα του ασθενούς πρώτη φορά, µόνο το αρχικό 
σχέδιο θα είναι διαθέσιµο.

Βήµατα

 1. Λάβετε ένα στιγµιότυπο οθόνης (το οποίο θα αποτελείται από τουλάχιστον 
300 x 300 εικονοστοιχεία) της απαιτούµενης τοµής CT, µε το ισόκεντρο να 
προβάλλεται στο σύστηµα σχεδιασµού τρίτου κατασκευαστή.

 2. Αποθηκεύστε το στιγµιότυπο οθόνης ως αρχείο bitmap (*.bmp) ή tiff (*.tif) στον 
κατάλογο που ορίζεται στο αρχείο Bscan.ini ([Pathes]ImportImage=).

Βήµατα

 1. Στείλτε τα πρωτογενή δεδοµένα CT στο σταθµό εργασίας του bñ~Åqê~Å. 

 2. Μεταγράψτε τα πρωτογενή δεδοµένα στη µορφή δεδοµένων της Brainlab µέσω 
του λογισµικού µεταφοράς δεδοµένων.

Βήµατα

 1. Ανοίξτε το _ê~áåp`^k στο σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å.

 2. Φορτώστε τα δεδοµένα ασθενούς επιλέγοντας léÉå στο µενού cáäÉ. Εµφανίζεται 
το παράθυρο διαλόγου léÉå=m~íáÉåí=cáäÉ στο οποίο εµφανίζονται όλοι οι 
ασθενείς που είναι αποθηκευµένοι στη µονάδα σκληρού δίσκου. 

 3. Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε να µεταφέρετε. 

Βήµατα

 1. Κάντε κλικ στο αρχικό σχέδιο για να το επιλέξετε. 

 2. Αφού επιλέξετε το αρχικό σχέδιο, πατήστε lh. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NSN

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ú¹ş×−²=š×ÐÝ−ł¸²=
šÐðşÞˇ²

Τώρα εµφανίζεται η πρώτη εικόνα ασθενούς.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά mêáçê/kÉñí για να εµφανίσετε την 
προηγούµενη ή την επόµενη εικόνα ενός συνόλου εικόνων στο κύριο παράθυρο. 

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το ρυθµιστικό κάτω από τα κουµπιά mêáçê/kÉñí
για να µετακινηθείτε στις διαθέσιµες εικόνες. 

Ú¹ş×−²=šÞ½−×Ð³ý−Ć=
ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

Πριν µεταφέρετε τις συντεταγµένες του ισόκεντρου, πρέπει να εντοπίσετε τους δείκτες 
σώµατος που τοποθετήθηκαν στο δέρµα του ασθενούς πριν τη σάρωση CT (βλ. “Προσάρτηση 
των δεικτών σώµατος” στη σελίδα 146). 

Βήµατα

 1. Επιλέξτε içÅ~äáòÉê=£=στο µενού `~äÅìä~íáçåë. Το _ê~áåp`^k ανιχνεύει 
αυτόµατα τους δείκτες. 

 2. Οταν ολοκληρωθεί ο εντοπισµός, επαληθεύστε την ακρίβεια της ανίχνευσης 
χρησιµοποιώντας το πλαίσιο λίστας κάτω από το κουµπί oÉãçîÉ στην αριστερή 
πλευρά, για να εκτελέσετε κύλιση στους δείκτες που ανιχνεύθηκαν. 

 3. Αν ο κύκλος του δείκτη δεν είναι τοποθετηµένος στο κέντρο του δείκτη σώµατος, 
τοποθετήστε τον ξανά πατώντας pÉí=j~êâÉê και κάνοντας κλικ στη σωστή θέση 
µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Μπορείτε επίσης να σύρετε το δείκτη στη 
σωστή θέση σε κάθε ανακατασκευή εικόνας.

 4. Κάντε κλικ στο oÉãçîÉ, για να διαγραφεί ο ενεργός (κίτρινος) δείκτης. 

 5. Κάντε κλικ στο ^ÇÇ=kÉï, για να προστεθεί και να ενεργοποιηθεί ένας νέος 
δείκτης. 

 6. Οταν ανιχνευθούν σωστά όλοι οι δείκτες σώµατος, κάντε κλικ στο lh για 
επιβεβαίωση.

 7. Αποθηκεύστε το εντοπισµένο σύνολο επιλέγοντας p~îÉ από το µενού cáäÉ.



NSO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=³Ć³½žýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ì¦şÞž=šÞ½−×Ð³ý−Ć=
ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

 Εικόνα 64

Ú¹ş×−²=š×ÐÝ−ł¸²=
šÐðşÞˇ²=ˇÞˇ¾−¹˙²

Βήµατα

 1. Επιλέξτε bñ~Åqê~Å=bñíÉêå~ä=mä~ååáåÖ από το µενού qÜÉê~éó. Το παράθυρο 
διαλόγου εξωτερικού σχεδιασµού εµφανίζεται µε µια λίστα όλων των αρχείων 
*.bmp ή *.tif που βρίσκονται στο συγκεκριµένο κατάλογο (bscan.ini, 
καταχώριση [Pathes]Importimage=…). 

 2. Επιλέξτε το αντίστοιχο αρχείο *.bmp ή *.tif για το συγκεκριµένο ασθενή 
(βλ. “Τρόπος λήψης εικόνας αναφοράς” στη σελίδα 160). 

 3. Κάντε κλικ στο kÉñí για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να ανοίξει το 
επόµενο παράθυρο διαλόγου.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NSP

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

„ÐðşÞˇ=ˇÞˇ¾−¹˙²=
×−¼=Šš˝₣ÞšÐ=½žÞ=
×š¹Ð−₣¸=
Ð³şðšÞ½¹−¼=ðˇÐ=
½žÞ=½−ý¸=`q

 Εικόνα 65

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή τοµή από το σωστό σύνολο δεδοµένων 
ασθενούς.

Αρ. Εξάρτηµα

a Εικόνα αναφοράς εισαγωγής

s Αντίστοιχη τοµή CT

Επιλογές

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά mêáçê/kÉñí ή το ρυθµιστικό, για να εµφανιστεί η 
προηγούµενη ή η επόµενη τοµή CT στο σύνολο δεδοµένων CT.

Για να τοποθετήσετε την προβολή στο κέντρο µιας συγκεκριµένης δοµής, κρατήστε 
πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε το σταυρόνηµα έως ότου η 
προβολή τοποθετηθεί στο κέντρο της περιοχής που θέλετε στην εικόνα. 

Για να προσαρµόσετε το µέγεθος της εικόνας CT ώστε να συµφωνεί µε την εικόνα 
αναφοράς στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου, κάντε κλικ στο få=ή το lìí.

a s



NSQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=³Ć³½žýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
ðˇ¦−¹Ð³ý−Ć=½−¼=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Αν η εικόνα αναφοράς αποτελείται από περισσότερα από 300 x 300 εικονοστοιχεία, 
καθορίστε το ισόκεντρο ως εξής: 

Ú¹ş×−²=³ĆÞ½žþž²=
šÐðşÞğÞ

 Εικόνα 66

Βήµατα

 1. Σύρετε το κίτρινο τετράγωνο στο τµήµα της εικόνας αναφοράς όπου εµφανίζεται 
η περιοχή του ισόκεντρου. 

 2. Αν το ισόκεντρο θεραπείας βρίσκεται µέσα στο κίτρινο τετράγωνο, κάντε κλικ 
στο `çåÑáêã oÉÖáçå, για να επιβεβαιώσετε την επιλεγµένη περιοχή. 

Βήµατα

 1. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη σύντηξη εικόνων, ρυθµίστε και τις δύο 
εικόνες, ώστε να είναι όµοιες στο µέγεθος και την εµφάνιση των λεπτοµερειών.

 2. Κάντε κλικ στο kÉñí, για να ξεκινήσει η αυτόµατη σύντηξη εικόνων. Οι 
συντηγµένες εικόνες θα εµφανίζονται σε υπέρθεση µε διαφορετικά χρώµατα.

 3. Επαληθεύστε την ακρίβεια της ολοκληρωµένης σύντηξης, χρησιµοποιώντας το 
ρυθµιστικό στην περιοχή aáëéä~ó.

 4. Αν χρειαστεί, τοποθετήστε ξανά τις εικόνες χρησιµοποιώντας τα βέλη στη δεξιά 
πλευρά.

 5. Οταν θεωρήσετε ότι σύντηξη εικόνων είναι αποδεκτή, κάντε κλικ στο kÉñí, για 
να εντοπίσετε το ισόκεντρο στην εικόνα που έχει εισαχθεί. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NSR

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σηµειώστε ότι υποστηρίζεται µόνο ένα ισόκεντρο για τα συστήµατα σχεδιασµού 
τρίτων κατασκευαστών.

 Εικόνα 67

Βήµατα

 1. Κάντε κλικ στο få, για να µεγεθύνετε την εικόνα που έχει εισαχθεί και να υπάρχει 
δυνατότητα ακριβούς τοποθέτησης του πράσινου σταυρού πάνω από το 
ισόκεντρο που έχει εισαχθεί. 

 2. Οταν ο πράσινος σταυρός αντιστοιχεί ακριβώς στο ισόκεντρο της σχεδιασµένης 
θεραπείας, κάντε κλικ στο kÉñí, για να επαληθεύσετε τη συµφωνία των τοµών 
και του ισόκεντρου.

 3. Στο αρχικό σύνολο δεδοµένων CT, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή få
για να µεγεθύνετε την εικόνα, προκειµένου να σύρετε το µπλε σταυρόνηµα 
ακριβώς πάνω από τον πράσινο σταυρό του ισόκεντρου.

 4. Το ίδιο µπλε σταυρόνηµα εµφανίζεται στην εικόνα που έχει εισαχθεί, ώστε να 
είναι  δυνατή  η επαλήθευση  της θέσης  του ισόκεντρου . Οταν το µπλε  
σταυρόνηµα συµπίπτει µε τον πράσινο σταυρό του ισόκεντρου και στις δύο 
εικόνες, η θέση του ισόκεντρου στο σύνολο δεδοµένων CT είναι όπως έχει 
σχεδιαστεί στο σύστηµα σχεδιασµού τρίτου κατασκευαστή.

 5. Κάντε κλικ στο cáåáëÜ, για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα θέση του ισόκεντρου.



NSS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Ð³ˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ×ş=³Ć³½žýˇ=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
ýš½ˇ¾−¹˙²=½ğÞ=
³¼Þ½š½ˇłý˚ÞğÞ=
½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼=
³½−=bñ~Åqê~Å

 Εικόνα 68

Ùş¹½ğ³ž=½−¼=
ˇ³¦šÞ−Ć²=³½−=
bñ~Åqê~Å

Τώρα µπορεί να γίνει φόρτωση των δεδοµένων ασθενούς µέσω του κουµπιού léÉå=m~íáÉåí
στον πίνακα πλοήγησης του bñ~Åqê~Å (βλ. “Φόρτωση αρχείου ασθενούς” στη σελίδα 168). 

Βήµατα

 1. Κάντε κλικ στο bñéçêí=íç=bñ~Åqê~Å στο µενού cáäÉ. 

 2. Τώρα, οι τρέχουσες συντεταγµένες του ισόκεντρου µεταφέρονται στο σύστηµα 
τοποθέτησης ασθενούς bñ~Åqê~Å. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NST

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

S Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=
ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

SKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

SKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Επιλογή ασθενούς Σελίδα 168

∆ηµιουργία νέου αρχείου ασθενούς Σελίδα 170

Ρυθµίσεις δεδοµένων ασθενούς Σελίδα 172

Ενδείξεις θεραπείας Σελίδα 173

Ρυθµίσεις δεικτών σώµατος Σελίδα 175

Προεπιλογές τοποθέτησης Σελίδα 180

Ρυθµίσεις DRR Σελίδα 183

Θέσεις εµφυτευµένων δεικτών Σελίδα 186

Ορισµός εικονικού ισόκεντρου Σελίδα 193

Ρυθµίσεις συγχρονισµού Σελίδα 196

Επιλογή ισόκεντρου Σελίδα 199



NSU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ùş¹½ğ³ž=ˇ¹₣š˝−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

SKO Ùş¹½ğ³ž=ˇ¹₣š˝−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

SKOKN „×ÐÝ−ł¸=ˇ³¦šÞ−Ć²

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž Πριν ανοίξετε ένα αρχείο ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα έχει βαθµονοµηθεί σωστά 
(βλ. “Βαθµονόµηση συστήµατος” στη σελίδα 121).

Πριν την τοποθέτηση του ασθενούς, πρέπει πάντοτε να επαληθεύετε την ακρίβεια 
της βαθµονόµησης του συστήµατος µέσω του −ý−Ðćýˇ½−²=Ð³şðšÞ½¹−¼=bq, ιδίως 
αν έχει υπάρξει κάποια σύγκρουση του εξοπλισµού, π.χ. µεταξύ των επίπεδων 
ανιχνευτών και µιας ράγας συλλογής σταγόνων. 

„×ÐÝ−ł¸=ˇ³¦šÞ−Ć²=
bñ~Åqê~Å

 Εικόνα 69

Ú¹ş×−²=¾ş¹½ğ³ž²=
ˇ³¦šÞ−Ć²=³½−=
bñ~Åqê~Å Βήµατα

 1. Πατήστε léÉå=m~íáÉåí στον πίνακα πλοήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στο παράθυρο διαλόγου léÉå=m~íáÉåí.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου léÉå=m~íáÉåí επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε. 

 3. Πατήστε lâ για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγµένο ασθενή και φορτώστε τον στο 
σύστηµα bñ~Åqê~Å. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NSV

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Βεβαιωθείτε ότι στο ανοικτό παράθυρο διαλόγου ασθενούς εµφανίζονται τα 
σωστά δεδοµένα ασθενούς (το όνοµα και το αναγνωριστικό του ασθενούς 
καθώς και η ηµεροµηνία του σχεδίου). 

Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο θεραπείας που έχει φορτωθεί στο bñ~Åqê~Å
συµφωνεί µε το σχέδιο θεραπείας που έχει φορτωθεί στο γραµµικό επιταχυντή 
και βεβαιωθείτε επίσης ότι οι συντεταγµένες του ισόκεντρου είναι σωστές 
συγκρίνοντάς τις µε την εκτύπωση από το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν το σχέδιο θεραπείας έχει ενηµερωθεί 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη µια πιθανή σύγκρουση ορθοστάτη/τράπεζας, 
συρρίκνωση όγκου, σχεδιασµός συµπληρωµατικών δόσεων κτλ.

Βεβαιωθείτε ότι η κλινική σας έχει καθιερώσει την κατάλληλη διαδικασία για 
να επαληθεύεται ότι το σχέδιο θεραπείας που έχει φορτωθεί στο bñ~Åqê~Å
συµφωνεί µε το σχέδιο θεραπείας που έχει φορτωθεί στο γραµµικό επιταχυντή.

„Ð³ˇłğł¸=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Αν ο ασθενής που θέλετε δεν είναι διαθέσιµος για επιλογή στην περιοχή m~íáÉåí=k~ãÉ, 
µπορείτε να εισαγάγετε τα δεδοµένα

Βλ. “Εισαγωγή δεδοµένων από σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας” στη σελίδα 156.

Επιλογές

Για να εισαγάγετε δεδοµένα από 
το σύστηµα σχεδιασµού 
θεραπείας Brainlab

πατήστε _ê~áåä~Ä=qmp

Για να εισαγάγετε δεδοµένα από 
ένα σύστηµα σχεδιασµού τρίτου 
κατασκευαστή χρησιµοποιώντας 
το DICOM RT

πατήστε aáÅçãoq



NTM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ùş¹½ğ³ž=ˇ¹₣š˝−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

SKOKO ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=Þ˚−¼=ˇ¹₣š˝−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν θέλετε να εκτελέσετε τοποθέτηση ασθενούς βάσει υπέρυθρων χωρίς επακόλουθη 
διόρθωση εικόνας ακτίνων Χ (π.χ. σε συνδυασµό µε έναν συµβατικό προσοµοιωτή 
ακτινοθεραπείας ή ένα σύστηµα απεικόνισης επί του οργάνου), θα χρειαστεί να 
δηµιουργήσετε ένα νέο αρχείο ασθενούς.
Πριν δηµιουργήσετε το αρχείο ασθενούς, ο ασθενής (που φορά δείκτες σώµατος) πρέπει να 
τοποθετηθεί στο ισόκεντρο στην τράπεζα θεραπείας (βλ. “Τοποθέτηση του ασθενούς στο 
κρεβάτι” στη σελίδα 205).

Πριν εκκινήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ρυθµίσετε το κρεβάτι στη θέση 0°.

Αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπεται για κρανιακές θεραπείες.

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
ˇ³¦šÞ−Ć²

ÓÝˇ˝³Ð−=ŠÐˇÝşł−¼=
kÉï=m~íáÉåí

 Εικόνα 70

Ú¹ş×−²=šÐ³ˇłğł¸²=
×Ýž¹−¾−¹ÐćÞ=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Βήµατα

 1. Πατήστε kÉï=m~íáÉåí στο παράθυρο διαλόγου léÉå=m~íáÉåí.

 2. Πατήστε vÉë=για να επιβεβαιώσετε το µήνυµα kÉï=m~íáÉåí.

Βήµατα

 1. Καταχωρίστε ένα όνοµα και ένα αναγνωριστικό ασθενούς στα παρεχόµενα πεδία 
και, αν χρειάζεται, καταχωρίστε και ένα σχόλιο. 

 2. Πατήστε=lh=για=να δηµιουργήσετε ένα νέο αρχείο ασθενούς.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NTN

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Ì¦şÞž=¦˚³ž²=
ˇ³¦šÞ−Ć²

 Εικόνα 71

Ú¹ş×−²=
ˇ×−¦¸ðš¼³ž²=½ž²=
¦˚³ž²=½−¼=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Μην επιβεβαιώσετε τα αµφίβολα µοτίβα δεικτών κατά τη διάρκεια της ρύθµισης 
του προσοµοιωτή. Κάτι τέτοιο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα σφάλµα στη θέση 
θεραπείας.

Βήµατα

 1. Στην οθόνη θέσης ασθενούς, οι δείκτες σώµατος πρέπει να είναι ευκρινώς ορατοί 
πάνω στον ασθενή.

 2. Για να καταγράψετε τη θέση του ασθενούς και το µοτίβο των δεικτών, πατήστε 
píçêÉ=m~íáÉåí στον πίνακα πλοήγησης.

 3. Τώρα, το σύστηµα bñ~Åqê~Å αναζητά ένα µοναδικό µοτίβο δεικτών. Αν 
εντοπιστούν ασάφειες (π.χ. διότι οι δείκτες σώµατος βρίσκονται σε ευθεία και δεν 
µπορούν να προσδιοριστούν µοναδικά και από τους δύο φακούς της κάµερας), 
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα.

 4. Τώρα, πατήστε:

• kç για να ρυθµίσετε χειροκίνητα το µοτίβο δεικτών.
• vÉë για να χρησιµοποιήσετε το µοτίβο δεικτών (αποκλείοντας τυχόν 
αµφίβολους δείκτες).

 5. Αφού αποδεχθείτε ένα µοτίβο δεικτών, επιστρέφετε στην κύρια οθόνη, όπου 
µπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ασθενούς που µόλις δηµιουργήσατε µέσω της 
επιλογής léÉå=m~íáÉåí και να ξεκινήσετε την απαιτούµενη διαδικασία.



NTO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ô¼¦ý˝³šÐ²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

SKP Ô¼¦ý˝³šÐ²=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ−Ć²

SKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οταν τα δεδοµένα ασθενούς φορτώνονται πρώτη φορά µετά την εισαγωγή, προτρέπεστε 
αυτόµατα να τροποποιήσετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις (βλ. “Γενικές ρυθµίσεις του 
συστήµατος” στη σελίδα 105) ώστε να συµφωνούν µε τον επιλεγµένο ασθενή.
Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις διαφέρουν ανάλογα µε τη θεραπεία προς εκτέλεση. 

ı¹şÞ−²=šÐ³ˇłğł¸²=
¹¼¦ý˝³šğÞ

Μπορείτε να διαµορφώσετε αυτές τις ρυθµίσεις πριν από την πραγµατική θεραπεία του 
ασθενούς και να τις αποθηκεύσετε για τα επόµενα κλάσµατα θεραπείας.

Οταν φορτώνετε δεδοµένα ασθενούς µετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον µιας συνεδρίας 
θεραπείας, εµφανίζεται µήνυµα µόνο για να επιλέξετε το τρέχον ισόκεντρο που προορίζεται 
για θεραπεία.

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
¹¼¦ý˝³šÐ²

Οι ρυθµίσεις ασθενούς καθορίζουν διάφορες παραµέτρους, οι οποίες 
επηρεάζουν άµεσα την τοποθέτηση του ασθενούς. Η Brainlab συνιστά έντονα οι 
συγκεκριµένες ρυθµίσεις να ορίζονται από τον ιατρό ή/και το φυσικό που 
δηµιούργησε το σχέδιο θεραπείας που θα χρησιµοποιηθεί.

Επιλογές

Για να τροποποιήσετε διαδοχικά ορισµένες ρυθµίσεις, πατήστε m~íáÉåí=pÉííáåÖë στο 
µενού léíáçåë=(βλ. πίνακα παρακάτω).

Ρυθµίσεις ∆ιαθέσιµες και µέσω των επιλογών  
léíáçåë q m~íáÉåí=pÉííáåÖë;

Ενδείξεις θεραπείας Οχι

Θέσεις δεικτών θεραπείας Ναι

Προεπιλογές τοποθέτησης Ναι

Ρυθµίσεις DRR Ναι

Θέσεις εµφυτευµένων δεικτών Ναι

Ορισµός εικονικού ισόκεντρου Ναι

Ρυθµίσεις συγχρονισµού Ναι

Τρέχουσα επιλογή ισόκεντρου

Οχι - ωστόσο µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
προσαρµογές οποιαδήποτε στιγµή µε τη χρήση 
της επιλογής pÉäÉÅí=fëçÅÉåíÉê στον πίνακα 
πλοήγησης.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NTP

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

SKQ „ÞŠš˝þšÐ²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

SKQKN Ì¹Ð³ýş²=šÞŠš˝þšğÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δηµιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις 
θεραπείες που έχουν πραγµατοποιηθεί µε το σύστηµα bñ~Åqê~Å. 
Κάθε φορά που πραγµατοποιείται µια θεραπεία, προστίθεται µια αντίστοιχη εγγραφή στο 
αρχείο καταγραφής treatment_statistics.csv που αποθηκεύεται στον κατάλογο 
εγκατάστασης του bñ~Åqê~Å (συνήθως είναι ο κατάλογος D:\Brainlab\ExacTrac\).

l¦şÞž=
pÉí=fåÇáÅ~íáçå

 Εικόνα 72

„×ÐÝ−ł¸=ýÐˇ²=
˚ÞŠšÐþž²

Βήµατα

 1. Στην οθόνη pÉí=fåÇáÅ~íáçå, επιλέξτε την κατάλληλη ένδειξη θεραπείας από την 
παρεχόµενη λίστα. 

 2. Αφού πραγµατοποιήσετε την απαιτούµενη επιλογή, πατήστε kÉñí για να 
επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να προχωρήσετε στην επόµενη οθόνη του 
οδηγού. 



NTQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„ÞŠš˝þšÐ²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

SKQKO ıšÐ¹Ð³ýş²=½−¼=ˇ¹₣š˝−¼=ðˇ½ˇł¹ˇ¾¸²=³½ˇ½Ð³½ÐðćÞ=³½−Ð₣š˝ğÞ

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=
½−¼=ˇ¹₣š˝−¼=
ðˇ½ˇł¹ˇ¾¸²

Το αρχείο καταγραφής treatment_statistics.csv περιέχει στατιστικά στοιχεία για 
τις ακόλουθες καταχωρίσεις:
• Ασθενής (το όνοµα του ασθενούς είναι ανωνυµοποιηµένο για να διασφαλιστεί το 
απόρρητο)

• Ηµεροµηνία
• Ενδειξη
• Εκτελέσεις ακτίνων Χ
• Τοποθέτηση βάσει των δεικτών σώµατος
• Τοποθέτηση βάσει της διάταξης τοποθέτησης (π.χ. του ˇ³½˚¹ˇ=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=½−¼=
Ł¹ˇ₣˝−Þˇ=½−×−¦˚½ž³ž²=bq)

• Σύντηξη βάσει της οστικής δοµής
• Σύντηξη βάσει εµφυτευµένων δεικτών
• Εκτελέσεις συγχρονισµού
• Πρόσθετα επίπεδα που χρησιµοποιήθηκαν (κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε 
συγχρονισµό)

• Τυπικές εικόνες επαλήθευσης ακτίνων Χ που λήφθηκαν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να διασφαλιστεί ο σωστός διαχωρισµός των στηλών, πιθανόν να χρειαστεί 
να επεξεργαστείτε το αρχείο καταγραφής πριν το χρησιµοποιήσετε στο πρόγραµµα 
υπολογιστικών φύλλων σας. 

ı¹¸³ž=½−¼=ˇ¹₣š˝−¼=
³½ˇ½Ð³½ÐðćÞ=
³½−Ð₣š˝ğÞ

Το αρχείο στατιστικών στοιχείων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λόγους τεκµηρίωσης, π.χ. 
κατά τη διάρκεια κλινικών ερευνών. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NTR

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

SKR Ô¼¦ý˝³šÐ²=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

SKRKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Με αυτό το βήµα µπορείτε να προσαρµόσετε το περιεχόµενο των προβολών σάρωσης CT 
και, όπου χρειάζεται, να τροποποιήσετε τις πληροφορίες των δεικτών σώµατος.

l¦şÞž=aÉÑáåÉ=_çÇó=
j~êâÉêë

 Εικόνα 73

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ

Πατήστε kÉñí για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να προχωρήσετε στην επόµενη 
οθόνη του οδηγού. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Isocenter Καθώς οι δείκτες σώµατος είναι έγκυροι για όλα τα 
ισόκεντρα, αυτή η περιοχή εµφανίζεται γκρίζα.

s View
Μπορείτε να προσαρµόσετε την εικόνα και τις ρυθµίσεις 
προβολής. Βλ. “Εκτέλεση της ρύθµισης εικόνας” στη 
σελίδα 176.

d ∆είκτης σώµατος

Μπορείτε να ανιχνεύσετε και να επαληθεύσετε τους δείκτες 
σώµατος που σαρώθηκαν καθώς και να προσθέσετε ή να 
διαγράψετε δείκτες σώµατος. Βλ. “Χειρισµός των δεικτών 
σώµατος” στη σελίδα 178.

a

s d



NTS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ô¼¦ý˝³šÐ²=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

  

SKRKO „ð½˚Ýš³ž=½ž²=¹Ć¦ýÐ³ž²=šÐðşÞˇ²

Óš¹Ð−₣¸=×¹−Ł−Ý¸²

 Εικόνα 74

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
×¹−Ł−Ý˚²=šÐðşÞˇ²

Η κατεύθυνση της προβολής σε κάθε περίπτωση δηλώνεται από ένα εικονίδιο ασθενούς 
 στο κάτω αριστερό τµήµα κάθε προβολής εικόνας.

a

s d

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Axial

Οι αξονικές εικόνες CT προβάλλονται µαζί µε τα εξής:

• Το αναγνωριστικό του συνόλου σαρώσεων (π.χ CT#1). 
• Τον αριθµό της τρέχουσας τοµής σάρωσης.

s Coronal Παρέχονται επίσης στεφανιαίες και οβελιαίες ανακατασκευές 
σάρωσης.d Sagittal



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NTT

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Ú¹ş×−²=
ˇÞˇŽ¸½ž³ž²=³½Ð²=
½−ý˚²=³˙¹ğ³ž²

 Εικόνα 75

Ú¹ş×−²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
½ž²=ýšł˚¦¼Þ³ž²=
×¹−Ł−Ý¸²

Για να ρυθµίσετε τη µεγέθυνση κάθε προβολής, χρησιµοποιήστε τα εικονίδια 
ζουµ .

Ú¹ş×−²=
½−×−¦˚½ž³ž²=
ýÐˇ²=×š¹Ð−₣¸²=
³½−=ð˚Þ½¹−=½ž²=
×¹−Ł−Ý¸²

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία `êçëëÜ~áê για να τοποθετήσετε στο κέντρο 
της προβολής µια συγκεκριµένη περιοχή.

Ú¹ş×−²=šý¾˙ÞÐ³ž²=
×š¹Ðł¹ˇýý˙½ğÞ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²=½ž²=
šÐðşÞˇ²

Κάθε προβολή εικόνας περιέχει ένα ιστόγραµµα που επιτρέπει τη ρύθµιση της κατανοµής 
του επιπέδου του γκρι των δεδοµένων σάρωσης. Βλ. “Παραθύρωση CT” στη σελίδα 267.

Βήµατα

 1. Για να εκτελέσετε αναζήτηση στις αξονικές τοµές σάρωσης, χρησιµοποιήστε το 
ρυθµιστικό.

 2. Ο συνολικός αριθµός σαρώσεων που υπάρχει στο σύνολο εικόνων δηλώνεται 
στη δεξιά πλευρά του ρυθµιστικού.

Βήµατα

 1. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής `êçëëÜ~áê. 

 2.
 
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το µπλε σταυρόνηµα 
που εµφανίζεται. 

 3.
Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε  το 
σταυρόνηµα ώσπου στο κέντρο της προβολής τοποθετηθεί η περιοχή της εικόνας 
που θέλετε.

 4. Και οι τρεις προβολές της εικόνας ενηµερώνονται ανάλογα.

Επιλογές

Για να εµφανιστούν τα περιγράµµατα 
των αντικειµένων, τα οποία ορίστηκαν 
στις εικόνες της σάρωσης που έχουν 
εισαχθεί

ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής 
`çåíçìêë. 



NTU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ô¼¦ý˝³šÐ²=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

  

SKRKP ıšÐ¹Ð³ýş²=½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

 Εικόνα 76

Ú¹ş×−²=ðĆÝÐ³ž²=
³½−¼²=ŠÐˇ¦˚³Ðý−¼²=
Šš˝ð½š²

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά µε τα βέλη για κύλιση στους διαθέσιµους δείκτες 
σώµατος . 

Ó¹−³¦¸ðž=ðˇÐ=
ŠÐˇł¹ˇ¾¸=ŠšÐð½ćÞ

a

s

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Ο επιλεγµένος δείκτης σώµατος εµφανίζεται µε 
γαλάζιο χρώµα και σηµαίνεται µε το αναγνωριστικό 
του. 

s

Οι άλλοι δείκτες σώµατος εµφανίζονται είτε ως 
σκούρος µπλε σταυρός είτε, ανάλογα µε την προβολή 
της εικόνας, ως µπλε σκούρος κύκλος µε σταυρό, ο 
οποίος επίσης σηµαίνεται µε ένα αναγνωριστικό 
δείκτη. 

Επιλογές

Πατήστε ^ÇÇ για να εισαγάγετε ένα νέο δείκτη σώµατος στη διασταύρωση του 
σταυρονήµατος.

Πατήστε aÉäÉíÉ για να καταργηθεί ο τρέχων δείκτης σώµατος από τα δεδοµένα της 
εικόνας.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NTV

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Ú¹ş×−²=ˇÝÝˇł¸²=
½ž²=¦˚³ž²=šÞş²=
Šš˝ð½ž

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
ˇ¼½şýˇ½ž²=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=
ŠšÐð½ćÞ

‚š˝ð½š²=
Ð³şðšÞ½¹ğÞ

Οι δείκτες ισόκεντρων εµφανίζονται για σκοπούς πληροφόρησηςκαι δεν είναι δυνατή η 
επεξεργασία τους. 

Βήµατα

 1. Επιλέξτε το δείκτη που θέλετε να µετακινήσετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε 
τα βέλη. 

 2. Πατήστε `Ü~åÖÉ=j~êâÉêë. 

 3. Τοποθετήστε  το δείκτη  του ποντικιού  στην προβολή  της  εικόνας  και  
µετακινήστε τον στο δείκτη που επισηµαίνεται.

 4. Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε το δείκτη στη 
θέση που θέλετε στην προβολή της εικόνας.

Βήµατα

 1. Για να ανιχνευθούν αυτόµατα οι δείκτες σώµατος που περιέχουν οι εικόνες της 
σάρωσης, πατήστε aÉíÉÅí=j~êâÉêë.

 2. Ολοι οι δείκτες σώµατος που εµφανίζονται τη δεδοµένη στιγµή διαγράφονται 
και ανιχνεύονται και εµφανίζονται για αναθεώρηση µόνο οι δείκτες σώµατος 
που περιέχει το σύνολο εικόνων σάρωσης. 

 3. Ο χρήστης πρέπει να αναθεωρήσει τους δείκτες σώµατος που ανιχνεύθηκαν για 
να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους.

Επιλογές

Τα ισόκεντρα που βρίσκονται στο τρέχον επίπεδο της εικόνας εµφανίζονται 
ως πορτοκαλί κύκλος µε σταυρό και σηµαίνονται µε το αναγνωριστικό τους.

Τα ισόκεντρα που δε βρίσκονται στο επίπεδο της τρέχουσας εικόνας 
εµφανίζονται µόνο ως πορτοκαλί σταυρός. 



NUM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó¹−š×ÐÝ−ł˚²=½−×−¦˚½ž³ž²

  

SKS Ó¹−š×ÐÝ−ł˚²=½−×−¦˚½ž³ž²

SKSKN Ô¼¦ý˝³šÐ²=ˇð¹˝ŁšÐˇ²

l¦şÞž=
pÉí=mçëáíáçåáåÖ=
aÉÑ~ìäíë

 Εικόνα 77

a

s

d

f

g

h



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NUN

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

„×ÐÝ−ł¸=
³¼³½¸ýˇ½−²=
ˇÞˇ¾−¹˙²

Στην περιοχή mçëáíáçåáåÖ=Ä~ëÉÇ=çå µπορείτε να επιλέξετε το σύστηµα αναφοράς της 
προτίµησής σας:

flð¹˝ŁšÐˇ=ŠšÐð½ćÞ=
³ćýˇ½−²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτές οι ρυθµίσεις ακρίβειας είναι έγκυρες για το τρέχον αρχείο ασθενούς. Για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ακρίβειας για την τοποθέτηση των 
δεικτών σώµατος, µεταβείτε στις επιλογές léíáçåë q dÉåÉê~ä=pÉííáåÖëKKK της γραµµής µενού 
και ανοίξτε την καρτέλα ^ÅÅìê~Åó στο παράθυρο διαλόγου που θα εµφανιστεί.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Body Marker 
Configuration

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την τοποθέτηση του ασθενούς για 
εξωκρανιακές θεραπείες µε βάση καθορισµένους δείκτες 
σώµατος.

Μπορεί να ανιχνευθεί η κίνηση του ασθενούς κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας, ωστόσο η αναπνευστική κίνηση 
πιθανόν να µειώσει την ακρίβεια της τοποθέτησης. 

Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τους δείκτες σώµατος 
αποκλειστικά για να προ-τοποθετήσετε τον ασθενή στο 
ισόκεντρο.

s Reference Star

Μπορείτε να τοποθετήσετε το κρεβάτι του ασθενούς για 
διόρθωση ακτίνων X, χρησιµοποιώντας τα εξής µέσα:

• fl³½˚¹ˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq

• ‚Ð˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq

d
Cranial  
Positioning 
Array

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις θεραπείες κεφαλής και 
αυχένα ,  χρησιµοποιώντας  τη  ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

f
Η ακρίβεια θεωρείται αποδεκτή αν η τιµή που θα επιτευχθεί 
είναι µικρότερη από την ελάχιστη τιµή που έχετε καταχωρίσει 
για τη µειωµένη ακρίβεια. 

g

Μπορείτε  να ορίσετε  την ελάχιστη  και  τη  µέγιστη τιµή 
κατωφλίου για τον επιλεγµένο ασθενή χρησιµοποιώντας τα 
πλαίσια τιµών που παρέχονται.

Για να διασφαλιστεί η σωστή  ακρίβεια ,  η µέγιστη  τιµή 
κατωφλίου για την ιχνηλάτηση των δεικτών σώµατος πρέπει να 
οριστεί στη χαµηλότερη δυνατή τιµή.

h
Η ακρίβεια θεωρείται χαµηλή αν η τιµή που θα επιτευχθεί είναι 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη τιµή που έχετε καταχωρίσει για τη 
µειωµένη ακρίβεια. 



NUO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó¹−š×ÐÝ−ł˚²=½−×−¦˚½ž³ž²

  

flÞˇ×Þš¼³½Ðð¸=
ð˝Þž³ž

Η αναπνευστική κίνηση µπορεί να επηρεάσει την τοποθέτηση βάσει δεικτών 
σώµατος. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να αποφύγετε να ορίσετε πολύ χαµηλό ή 
πολύ υψηλό όριο, καθώς κάτι τέτοιο µπορεί να µην επιτρέψει τη σωστή 
τοποθέτηση του κρεβατιού.

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
ðˇ½ğ¾Ý˝−¼=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=u

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι τιµές σε µοίρες είναι έγκυρες µόνο για την αντιστάθµιση της κλίσης µε χρήση 
του bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης Σύστηµα υποστήριξης ασθενούς και στην ενότητα 
“Τοποθέτηση ασθενούς µε χρήση του ExacTrac Robotics” στη σελίδα 331.

Ú¹ş×−²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
łğÞÐˇð¸²=
ˇÞ½Ð³½˙¦ýÐ³ž²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το σύστηµα που έχετε αγοράσει είναι εξοπλισµένο µε την αυτόµατη 
περιστροφή κρεβατιού, η γωνία της τράπεζας αντισταθµίζεται µόνο µία φορά, µετά την αρχική 
διόρθωση ακτίνων Χ. Οι περιστροφικές αποκλίσεις µπορούν να διορθωθούν έως και µια 
γωνία 3°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να τεθούν σε ισχύ οι ρυθµίσεις της περιοχής ^ìíçã~íáÅ=^åÖìä~ê=
`çãéÉåë~íáçå, πρέπει να ενεργοποιηθούν τόσο στις ρυθµίσεις ασθενούς όσο και στις γενικές 
ρυθµίσεις (βλ. “Ρυθµίσεις µονάδας ροµποτικής κλίσης” στη σελίδα 112).

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ

Πατήστε kÉñí για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να προχωρήσετε στην επόµενη 
οθόνη του οδηγού. 

Βήµατα

 1. Χρησιµοποιήστε τα πλαίσια τιµών της περιοχής uJo~ó=sÉêáÑáÅ~íáçå=για να 
καθορίσετε µια µέγιστη τιµή κατωφλίου σε χιλιοστά και µοίρες. 

 2. Ρυθµίστε αυτό το κατώφλιο σε όσο το δυνατό χαµηλότερη τιµή, για να 
διασφαλίσετε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κατά την τυπική επαλήθευση 
ακτίνων Χ (βλ. “Τυπική επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 271).

Επιλογές

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου oçÄçíáÅë=~åÖäÉ=ÅçêêÉÅíáçå=Éå~ÄäÉÇ στην περιοχή 
^ìíçã~íáÅ=^åÖìä~ê=`çãéÉåë~íáçå, αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë=(βλ. σελίδα 331) για να διορθώσετε τις γωνίες κλίσης.

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου `çìÅÜ=~ìíçJêçí~íáçå=Éå~ÄäÉÇ, αν θέλετε να 
χρησιµοποιήσετε την αυτόµατη περιστροφή κρεβατιού. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NUP

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

SKT Ô¼¦ý˝³šÐ²=aoo

SKTKN Ì¹Ð³ýş²=½ğÞ=¹¼¦ý˝³šğÞ=aoo

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε αυτό το βήµα, εµφανίζονται οι εικόνες DRR, οι οποίες δηµιουργούνται βάσει των 
δεδοµένων CT που εισάγονται.

Ô¼¦ý˝³šÐ²=aoo

 Εικόνα 78

Ú¹ş×−²=š×ÐÝ−ł¸²=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Αν στα δεδοµένα CT που έχουν εισαχθεί ορίζονται πολλά ισόκεντρα, επιλέξτε το ισόκεντρο 
προς θεραπεία χρησιµοποιώντας το πλαίσιο τιµών στην περιοχή fëçÅÉåíÉê.

a s

d



NUQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ô¼¦ý˝³šÐ²=aoo

  

„ý¾˙ÞÐ³ž=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

Ú¹ş×−²=ˇÝÝˇł¸²=
½ğÞ=¹¼¦ý˝³šğÞ=
×˝Þˇðˇ=
ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž²=EirqF

Τροποποιώντας τις ρυθµίσεις LUT (πίνακας αντιστοίχισης), µπορείτε να διορθώσετε τα 
επίπεδα γάµµα και τα επίπεδα οστού/ιστού στις εικόνες DRR που δηµιουργούνται. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η επακόλουθη σύντηξη εικόνων, π.χ. αν οι εικόνες DRR 
περιέχουν µόνο µικρές ή λεπτές οστικές ανατοµικές δοµές.

Η τροποποίηση των ρυθµίσεων LUT ή γάµµα επηρεάζει τη µετέπειτα σύντηξη 
εικόνων και κατά συνέπεια την υπολογισµένη µετατόπιση διόρθωσης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, δε χρειάζεται να τροποποιήσετε τις προεπιλεγµένες 
τιµές. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a

Για να εµφανιστούν τα περιγράµµατα των αντικειµένων, 
τα οποία ορίστηκαν στις εικόνες της σάρωσης που έχουν 
εισαχθεί, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής `çåíçìêë. 
Στις προβολές DRR, τώρα µπορείτε να προβάλετε είτε:

• Μόνο το περίγραµµα του όγκου-στόχου σχεδιασµού 
(mqs=çåäó) είτε όλα τα περιγράµµατα (^ää=Åçåíçìêë).

• Τα επιλεγµένα αντικείµενα είτε ως περίγραµµα 
(lìíäáåÉ) (εδώ εµφανίζεται µε πορτοκαλί χρώµα) είτε 
ως συµπαγές (pçäáÇ) αντικείµενο (εδώ εµφανίζεται µε 
ροζ χρώµα). 

s Το τρέχον ισόκεντρο εµφανίζεται ως πορτοκαλί σταυρός, 
τοποθετηµένος στο κέντρο της προβολής εικόνας. 

d

Αν έχετε δηµιουργήσει ένα εικονικό ισόκεντρο για λήψη 
ακτίνων Χ (βλ. “Ορισµός εικονικού ισόκεντρου” στη 
σελίδα  193), αυτό  εµφανίζεται  µε  τη  µορφή  ενός  
κόκκινου σταυρού στο κέντρο της προβολής εικόνας.

Σηµείωση. Τα εικονικά ισόκεντρα είναι ορατά µόνο όταν 
µεταβαίνετε στη συγκεκριµένη οθόνη µέσω της επιλογής 
m~íáÉåí=pÉííáåÖë=του µενού léíáçåë.

Βήµατα

 1. Πατήστε `Ü~åÖÉ στην περιοχή irq=pÉííáåÖë.

 2. Ενεργοποιήστε τα ρυθµιστικά irq και d~ãã~ επιβεβαιώνοντας το µήνυµα του 
συστήµατος πατώντας vÉë.

 3. Προσαρµόστε τα ρυθµιστικά irq και d~ãã~, έως ότου επιτευχθεί το 
κατάλληλο επίπεδο οστού/ιστού και γάµµα (βλ. εικόνα 79 στη σελίδα 185).

 4. Αν θέλετε να αναιρέσετε τις αλλαγές, πατήστε oÉëÉí.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NUR

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Ó¹−³ˇ¹ý−ł˚²=
×˝Þˇðˇ=
ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž²=EirqF

 Εικόνα 79

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ

Πατήστε kÉñí για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να προχωρήσετε στην επόµενη 
οθόνη του οδηγού. 

Αρ. Εξάρτηµα

a Ασαφής οστική ανατοµική δοµή

s Ευκρινής οστική ανατοµική δοµή

a s



NUS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ê˚³šÐ²=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ

  

SKU Ê˚³šÐ²=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ

SKUKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε τη θεραπεία µε τους εµφυτευµένους δείκτες ως αναφορά 
για την τοποθέτηση του ασθενούς, πρέπει να ορίσετε αντίστοιχες ρυθµίσεις στο λογισµικό 
bñ~Åqê~Å.
Οι ρυθµίσεις που ορίζετε εδώ χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για να ενεργοποιηθεί η 
διόρθωση της θέσης του ασθενούς βάσει των ακτίνων Χ (βλ. “Σύντηξη εµφυτευµένων 
δεικτών - Τοποθέτηση και ανίχνευση δεικτών” στη σελίδα 255).

Ì¦şÞž=aÉÑáåÉ=
fãéä~åíÉÇ=j~êâÉêë

 Εικόνα 80

a

s

d

f



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NUT

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Óš¹Ð−₣˚²=½ž²=
−¦şÞž²

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ

Πατήστε kÉñí για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να προχωρήσετε στην επόµενη 
οθόνη του οδηγού. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Isocenter

Σε  αυτό  το  σηµείο  µπορείτε  να  επιλέξετε  το  
ισόκεντρο στο οποίο πρέπει να αντιστοιχιστεί ένας 
εµφυτευµένος  δείκτης .  Κατ’ αυτό  τον  τρόπο  
διασφαλίζεται ότι για τον ορισµό της µετατόπισης 
διόρθωσης χρησιµοποιούνται µόνο οι εµφυτευµένοι 
δείκτες που είναι σχετικοί µε ένα συγκεκριµένο 
ισόκεντρο.

s View
Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να προσαρµόσετε τις 
ρυθµίσεις  της  εικόνας  και  της  προβολής  (βλ .  
“Εκτέλεση της ρύθµισης εικόνας” στη σελίδα 188). 

d
Implanted Marker 
Type

Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να ορίσετε τον τύπο του 
εµφυτευµένου δείκτη που χρησιµοποιείται (βλ. 
“Χειρισµός  των  εµφυτευµένων  δεικτών” στη  
σελίδα 190). 

f Implanted Marker
Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να προσθέσετε ή να 
διαγράψετε  εµφυτευµένους δείκτες, ή να τους 
επεξεργαστείτε αν χρειάζεται.



NUU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ê˚³šÐ²=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ

  

SKUKO „ð½˚Ýš³ž=½ž²=¹Ć¦ýÐ³ž²=šÐðşÞˇ²

Óš¹Ð−₣¸=×¹−Ł−Ý¸²

 Εικόνα 81

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
×¹−Ł−Ý˚²=šÐðşÞˇ²

Η κατεύθυνση της προβολής σε κάθε περίπτωση δηλώνεται από ένα εικονίδιο ασθενούς 
 στο κάτω αριστερό τµήµα κάθε προβολής εικόνας.

Ú¹ş×−²=
ˇÞˇŽ¸½ž³ž²=³½Ð²=
½−ý˚²=³˙¹ğ³ž²

a

s d

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Axial

Οι αξονικές εικόνες CT προβάλλονται µαζί µε τα εξής:

• Το αναγνωριστικό του συνόλου σαρώσεων (π.χ CT#1).
• Τον αριθµό της τρέχουσας τοµής σάρωσης.

s Coronal Παρέχονται επίσης στεφανιαίες και οβελιαίες ανακατασκευές 
σάρωσης.d Sagittal

Βήµατα

 1. Για να εκτελέσετε αναζήτηση στις αξονικές τοµές σάρωσης, χρησιµοποιήστε το 
ρυθµιστικό.

 2. Ο συνολικός αριθµός σαρώσεων που υπάρχει στο σύνολο εικόνων δηλώνεται 
στη δεξιά πλευρά του ρυθµιστικού.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NUV

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Ô¼¦ýÐ³½Ððş=
³˙¹ğ³ž²

 Εικόνα 82

Ú¹ş×−²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
½ž²=ýšł˚¦¼Þ³ž²=
×¹−Ł−Ý¸²

Ú¹ş×−²=
½−×−¦˚½ž³ž²=ýÐˇ²=
×š¹Ð−₣¸²=³½−=
ð˚Þ½¹−=½ž²=
×¹−Ł−Ý¸²

Ú¹ş×−²=šý¾˙ÞÐ³ž²=
×š¹Ðł¹ˇýý˙½ğÞ=
ˇÞ½ÐðšÐý˚ÞğÞ

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²=½ž²=
šÐðşÞˇ²

Κάθε προβολή εικόνας περιέχει ένα ιστόγραµµα που επιτρέπει τη ρύθµιση της κατανοµής 
του επιπέδου του γκρι των δεδοµένων σάρωσης. Βλ. “Παραθύρωση CT” στη σελίδα 267.

Επιλογή

Για να ρυθµίσετε τη 
µεγέθυνση κάθε προβολής Χρησιµοποιήστε τα εικονίδια ζουµ 

Βήµατα

 1. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής `êçëëÜ~áê. 

 2.
 
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το µπλε σταυρόνηµα 
που εµφανίζεται. 

 3.
Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε  το 
σταυρόνηµα ώσπου στο κέντρο της προβολής τοποθετηθεί η περιοχή της εικόνας 
που θέλετε.

 4. Και οι τρεις προβολές της εικόνας ενηµερώνονται ανάλογα.

Επιλογή

Για να εµφανιστούν τα περιγράµµατα 
των αντικειµένων, τα οποία ορίστηκαν 
στις εικόνες της σάρωσης που έχουν 
εισαχθεί

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής 
`çåíçìêë. Τώρα εµφανίζονται τα 
διαθέσιµα  περιγράµµατα  (εδώ  
εµφανίζονται µε ροζ χρώµα)



NVM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ê˚³šÐ²=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ

  

SKUKP ıšÐ¹Ð³ýş²=½ğÞ=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Κατά το χειρισµό εµφυτευµένων δεικτών, λάβετε υπόψη τα εξής:
• Εµφυτεύστε µόνο έναν τύπο δείκτη ανά θεραπεία.
• Επιλέξτε τον αντίστοιχο τύπο δείκτη στο λογισµικό.
• Ορίστε τους δείκτες ξεχωριστά για κάθε ισόκεντρο, προκειµένου να καθοριστεί µε 
ακρίβεια η µετατόπιση της διόρθωσης.

• Αν χρησιµοποιείτε πολλούς δείκτες µεγάλου µήκους, ορίστε και τα δύο ακραία σηµεία 
κάθε δείκτη, πριν προχωρήσετε στον επόµενο δείκτη.

• Συνιστώνται τρεις εµφυτευµένοι δείκτες, προκειµένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια στις 
θεραπείες προστάτη.

Πρέπει να ακολουθήσετε τις παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες, για να διασφαλιστεί η 
ακρίβεια της αυτόµατης ανίχνευσης δεικτών και του υπολογισµού της µετατόπισης της 
διόρθωσης για την τοποθέτηση του ασθενούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τον καθορισµό της µετατόπισης διόρθωσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύντηξη 
εµφυτευµένων δεικτών - Ανίχνευση και σύντηξη δεικτών” στη σελίδα 258 για τις τυπικές 
θεραπείες και στην ενότητα “Ανίχνευση εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 302 για τις 
θεραπείες µε συγχρονισµό.

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=
ŠšÐð½ćÞ

 Εικόνα 83

a

s

d

f

g



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NVN

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

‚š˝ð½š²=
Ð³şðšÞ½¹ğÞ

Οι δείκτες ισόκεντρων εµφανίζονται για σκοπούς πληροφόρησης και δεν είναι δυνατή η 
επεξεργασία τους. 

ËĆÝÐ³ž=³½−¼²=
ŠÐˇ¦˚³Ðý−¼²=
Šš˝ð½š²

Η ακρίβεια των θέσεων των ανιχνευµένων εµφυτευµένων δεικτών πρέπει να 
επαληθεύεται από το χρήστη. 

Ú¹ş×−²=×¹−³¦¸ðž²=
ŠšÐð½ćÞ

Ú¹ş×−²=ŠÐˇł¹ˇ¾¸²=
ŠšÐð½ćÞ

Πατήστε aÉäÉíÉ, για να καταργήσετε τον τρέχοντα επιλεγµένο δείκτη από τα δεδοµένα της 
εικόνας.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Το ισόκεντρο που είναι επιλεγµένο τη δεδοµένη 
στιγµή εµφανίζεται ως πορτοκαλί κύκλος µε έναν 
σταυρό και σηµαίνεται µε το αναγνωριστικό του.

s Τα άλλα ισόκεντρα εµφανίζονται µόνο ως πορτοκαλί 
σταυρός. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

d Πραγµατοπο ιε ί  κύλ ιση  στους  δ ιαθέσ ιµους  
εµφυτευµένους δείκτες.

f
Ο επιλεγµένος εµφυτευµένος δείκτης εµφανίζεται µε 
ανοιχτό πράσινο χρώµα και σηµαίνεται µε ένα 
αναγνωριστικό.

g
Οι άλλοι εµφυτευµένοι δείκτες εµφανίζονται µε 
σκούρο πράσινο χρώµα και σηµαίνονται επίσης µε 
αναγνωριστικό.

Βήµατα

 1. Στην περιοχή fãéä~åíÉÇ=j~êâÉê=qóéÉ, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο δείκτη.

 2. Πατήστε ^ÇÇ, για να εισαγάγετε ένα νέο δείκτη στη διασταύρωση του 
σταυρονήµατος.

• pÜçêí= EãáÇéçáåí= ìëÉÇF:= Για σφαιρικούς ή κυλινδρικούς εµφυτευµένους 
δείκτες µήκους κάτω των 5 mm, τοποθετήστε τον εισαγόµενο δείκτη στο 
κέντρο του εµφυτευµένου δείκτη που περιέχεται στην εικόνα της σάρωσης.

• içåÖ=EÄçíÜ=ÉåÇéçáåíë=ìëÉÇF:=Για δείκτες µήκους άνω των 5 mm, πρέπει να 
εισαγάγετε έναν δείκτη και στα δύο ακραία σηµεία του εµφυτευµένου δείκτη 
που περιέχεται στην εικόνα της σάρωσης. 



NVO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ê˚³šÐ²=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ

  

Ú¹ş×−²=ˇÝÝˇł¸²=
½ž²=¦˚³ž²=šÞş²=
Šš˝ð½ž

Οταν ορίζετε θέσεις εµφυτευµένων δεικτών, βεβαιωθείτε ότι στη σάρωση CT 
δεν υπάρχουν τεχνικά σφάλµατα που σχετίζονται µε την αναπνοή. Αν η λήψη 
της σάρωσης έγινε µε περισσότερες από µία παύσεις αναπνοής, βεβαιωθείτε ότι 
τα δεδοµένα CT συµφωνούν στη σύνδεση µεταξύ κάθε συνόλου σαρώσεων. Αν 
τα δεδοµένα δε συµφωνούν, πρέπει να επαναλάβετε τη σάρωση του ασθενούς.

Ú¹ş×−²=̌ Þ½Ðł¹ˇ¾¸²=
ŠšÐð½ćÞ

Μπορείτε να αντιγράψετε εµφυτευµένους δείκτες από ένα ισόκεντρο σε ένα άλλο:

Βήµατα

 1. Επιλέξτε το δείκτη που θέλετε να µετακινήσετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε 
τα βέλη. 

 2. Πατήστε `Ü~åÖÉ=j~êâÉêë. 

 3. Τοποθετήστε  το δείκτη  του ποντικιού  στην προβολή  της  εικόνας  και  
µετακινήστε τον στο δείκτη που επισηµαίνεται.

 4. Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε το δείκτη στη 
θέση που θέλετε στην προβολή της εικόνας.

Βήµατα

 1. Στην περιοχή fëçÅÉåíÉê επιλέξτε το ισόκεντρο προορισµού, στο οποίο θέλετε να 
αντιγράψετε τους δείκτες.

 2. Στην περιοχή fãéä~åíÉÇ=j~êâÉê=επιλέξτε το ισόκεντρο προέλευσης, από το 
οποίο θέλετε να αντιγράψετε τους δείκτες.

 3. Στην περιοχή fãéä~åíÉÇ=j~êâÉê=πατήστε `çéó.

 4. Αν έχουν ήδη οριστεί εµφυτευµένοι δείκτες για το ισόκεντρο προορισµού, 
εµφανίζεται µήνυµα του συστήµατος, το οποίο σας πληροφορεί ότι θα 
διαγραφούν.

Επιβεβαιώσετε το µήνυµα πατώντας vÉë για να αντιγράψετε τους δείκτες από το 
ισόκεντρο προέλευσης.

 5. Βεβαιωθείτε ότι οι δείκτες που αντιγράφηκαν έχουν τοποθετηθεί σωστά. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NVP

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

SKV Ì¹Ð³ýş²=šÐð−ÞÐð−Ć=Ð³şðšÞ½¹−¼

SKVKN Ì¹Ð³ýş²=šÐð−ÞÐð−Ć=Ð³şðšÞ½¹−¼

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε ορισµένες θεραπείες, οι ανατοµικές δοµές που περιβάλλουν το ισόκεντρο δεν είναι 
κατάλληλες για την απαιτούµενη σύντηξη κατά τη διόρθωση ακτίνων Χ (βλ. “Σύντηξη 
εικόνων ακτίνων Χ” στη σελίδα 240). Αυτό µπορεί να ισχύει στην περίπτωση που υπάρχει 
µεγάλο µέρος οστικής ανατοµικής δοµής ή αν το ισόκεντρο βρίσκεται κοντά σε µια σειρά 
παρόµοιων δοµών, όπως είναι οι σπόνδυλοι.

ÒšÐ¹˙=³×−ÞŠĆÝğÞ

 Εικόνα 84

Ú¹ş×−²=ˇ×−½¹−×¸²=
ˇÞˇð¹ÐŁ−Ć²=
³ĆÞ½žþž²=šÐðşÞğÞ

Για να µην παρουσιαστούν ανακρίβειες στη σύντηξη εικόνων, ορίστε ένα εικονικό 
ισόκεντρο σε µια περιοχή µε επαρκώς διακριτή ανατοµία:

Βλ. “Χρήση εικονικού ισόκεντρου” στη σελίδα 453.

Βήµατα

 1. Λάβετε εικόνες διόρθωσης ακτίνων Χ (βλ. “∆ιόρθωση και επαλήθευση 
ακτίνων Χ” στη σελίδα 229) βάσει της θέσης του εικονικού ισόκεντρου και όχι 
του ισόκεντρου της θεραπείας. 

 2. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της σύντηξης των εικόνων, υπολογίζεται µια 
µετατόπιση που επανατοποθετεί τον ασθενή στο ισόκεντρο της θεραπείας.

 3. Χρησιµοποιήστε ακτίνες Χ για την επαλήθευση της ακρίβειας της τοποθέτησης 
(βλ. “Επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 271) βάσει της πραγµατικής θέσης 
του ισόκεντρου. 



NVQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ì¹Ð³ýş²=šÐð−ÞÐð−Ć=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

Ì¹Ð³ýş²=šÐð−ÞÐð−Ć=
Ð³şðšÞ½¹−¼

 Εικόνα 85

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Περιοχή fëçÅÉåíÉê

Αν έχουν οριστεί πολλά ισόκεντρα στα δεδοµένα 
εικόνων που έχουν εισαχθεί, επιλέξτε το ισόκεντρο 
για το οποίο θα οριστεί το εικονικό ισόκεντρο από το 
πλαίσιο τιµών που παρέχεται εδώ.

s Προβολές σάρωσης
Παρέχονται αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες 
προβολές σάρωσης της τρέχουσας τοµής CT, στις 
οποίες εµφανίζεται το τρέχον ισόκεντρο.

d ∆ηλώνει την κατεύθυνση της προβολής.

f Ρυθµίζει τη µεγέθυνση κάθε προβολής.

a

s

d

f



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NVR

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
šÐð−ÞÐð−Ć=
Ð³şðšÞ½¹−¼

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν στη συνέχεια αποφασίσετε να πραγµατοποιήσετε µια θεραπεία µε 
συγχρονισµό (βλ. “Ρυθµίσεις συγχρονισµού” στη σελίδα 196), όλα τα εικονικά ισόκεντρα που 
έχετε ορίσει παραβλέπονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εµφυτευµένοι δείκτες πρέπει 
να είναι πλήρως ορατοί στις εικόνες διόρθωσης ακτίνων Χ (βλ. “Ανίχνευση εµφυτευµένων 
δεικτών” στη σελίδα 302), προκειµένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια της τοποθέτησης κατά τις 
θεραπείες µε συγχρονισµό. 

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²=½ž²=
šÐðşÞˇ²

Κάθε προβολή εικόνας περιέχει ένα ιστόγραµµα που επιτρέπει τη ρύθµιση της κατανοµής 
του επιπέδου του γκρι των δεδοµένων σάρωσης. Βλ. “Παραθύρωση CT” στη σελίδα 267.

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ

Πατήστε kÉñí για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να προχωρήσετε στην επόµενη 
οθόνη του οδηγού. 

Βήµατα

 1. Πατήστε bå~ÄäÉ=sáêíì~ä=fëçÅÉåíÉê. 

 2. Τοποθετήστε  το δείκτη  του ποντικιού  στην προβολή  της  εικόνας  και  
µετακινήστε τον στο εικονικό ισόκεντρο που επισηµαίνεται µε κόκκινο χρώµα.

 3. Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε το εικονικό 
ισόκεντρο στη θέση που θέλετε στην προβολή της εικόνας.

Οι προβολές aoo=mêÉîáÉï στη δεξιά πλευρά, οι οποίες εµφανίζουν µια 
προσέγγιση των ακτίνων Χ που αναµένεται από κάθε σωλήνα, ενηµερώνονται 
ανάλογα µε τη θέση του εικονικού ισόκεντρου.

 Εικόνα 86



NVS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ô¼¦ý˝³šÐ²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

  

SKNM Ô¼¦ý˝³šÐ²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

SKNMKN Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε θεραπείες µε συγχρονισµό, πρέπει να διαµορφώσετε 
κάποιες ειδικές παραµέτρους της θεραπείας και τις παραµέτρους των ακτίνων Χ. 

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

 Εικόνα 87

a

s

d
f

g

h

j



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NVT

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
¦š¹ˇ×šÐćÞ=ýš=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Gating 
Reference Level

Είναι το επίπεδο του αναπνευστικού κύκλου του ασθενούς, 
στο  οποίο  λαµβάνονται  οι  εικόνες  διόρθωσης  και  
επαλήθευσης ακτίνων Χ.

s Beam On Area
Ορίζει το εύρος εντός του αναπνευστικού κύκλου του 
ασθενούς κατά τη διάρκεια του οποίου εφαρµόζεται η 
δέσµη της θεραπείας. 

d
Pattern Match 
Auto Cut-Off

• lå: Ορίζεται αυτόµατα η ενδασφάλιση παύσης δέσµης, 
αν η τρέχουσα αναπνευστική κίνηση του ασθενούς 
(βλ. “Περιοχή συµφωνίας αναπνευστικού µοτίβου” στη 
σελίδα 311) δε συµφωνεί πλέον µε την αναπνευστική 
κίνηση  που  καταγράφηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  
προηγούµενης λήψης εικόνων ακτίνων.

• lÑÑ: Ο ορισµός ενδασφάλισης παύσης δέσµης εξαρτάται 
από άλλους παράγοντες, όπως αλλαγές στη θέση του 
ασθενούς, και δε λαµβάνονται υπόψη ανωµαλίες στο 
αναπνευστικό µοτίβο.

f Beam On during

• bñÜ~äÉ= çåäó: Η θεραπεία µε δέσµες πραγµατοποιείται 
µόνο κατά τη διάρκεια της εκπνοής µέσα στην περιοχή 
ενεργοποίησης δέσµης (βλ. “Ορισµός της περιοχής 
ενεργοποίησης δέσµης” στη σελίδα 305). Αυτή η ρύθµιση 
µπορεί να είναι χρήσιµη για τη µείωση της πιθανής 
υστέρησης ,  όπου  µ ια  διακύµανση  στον  όγκο  του  
πνεύµονα µπορεί να αλλάξει το συσχετισµό µεταξύ των 
εσωτερικών και των εξωτερικών δεικτών. 

• bñÜ~äÉ=H=fåÜ~äÉ: Η θεραπεία µε δέσµες πραγµατοποιείται 
γενικά για το σύνολο της περιοχής ενεργοποιηµένης 
δέσµης. Ωστόσο, εξαιτίας της πιθανής επίπτωσης της 
υστέρησης κατά τη διάρκεια της εισπνοής, ορίζεται 
ενδασφάλιση παύσης δέσµης µόλις επιτευχθεί το επίπεδο 
αναφοράς του συγχρονισµού.

g
Tolerance of 
Implanted 
Marker

Αυτές οι ρυθµίσεις ορίζουν τη µέγιστη επιτρεπόµενη 
µετατόπιση των δεικτών κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης 
ακτίνων Χ, πριν οριστεί αυτόµατα ενδασφάλιση παύσης 
δέσµης.

• Μπορείτε να ορίσετε µια µέγιστη απόκλιση από το d~íáåÖ=
oÉÑÉêÉåÅÉ=iÉîÉä (όπου το PTV βρίσκεται στο ισόκεντρο).

• Μπορείτε επίσης να ορίσετε µια δεύτερη απόκλιση που 
περιλαµβάνει την εναποµένουσα επιτρεπόµενη κίνηση εντός 
της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης βάσει του ανώτερου 
_É~ã=låLlÑÑ=iÉîÉä. Αυτή η ρύθµιση χρησιµοποιείται µόνο 
µε τις σύνθετες επιλογές συγχρονισµού (βλ. “Επαλήθευση 
της ακρίβειας τοποθέτησης” στη σελίδα 316).



NVU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ô¼¦ý˝³šÐ²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

  

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ğÞ=
¹¼¦ý˝³šğÞ

Πατήστε kÉñí για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να προχωρήσετε στην επόµενη 
οθόνη του οδηγού. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

h Exposure Duration

Ο χρόνος έκθεσης των ακτίνων Χ που καταχωρίζεται 
εδώ για τις θεραπείες µε συγχρονισµό πρέπει να 
εισαχθεί στην κονσόλα ακτίνων Χ (βλ. “Κονσόλες 
λειτουργίας ακτίνων Χ” στη σελίδα 95).

Η τιµή που καταχωρίζεται εδώ εµφανίζεται επίσης 
κατά τη διάρκεια της λήψης εικόνων µε συγχρονισµό 
(βλ. σελίδα 299).

j Breath-Hold Imaging

• lå: ∆ιευκολύνει την απεικόνιση ακτίνων Χ για 
θεραπείες που απαιτούν συγκράτηση της αναπνοής, 
π.χ. σε συνδυασµό µε το ³Ć³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=
ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş (βλ. “Σύστηµα ανάδρασης ασθενούς 
µέσω βίντεο για τον προσαρµοζόµενο συγχρονισµό” 
στη σελίδα 322).

• lÑÑ: Η απεικόνιση ακτίνων Χ µε συγκράτηση της 
αναπνοής απενεργοποιείται, ώστε η λήψη ακτίνων Χ 
να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα καθορισµένα 
επίπεδα  απεικόνισης  (βλ . “Ορισµός επιπέδου  
απεικόνισης” στη σελίδα 297).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR NVV

Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

SKNN „×ÐÝ−ł¸=Ð³şðšÞ½¹−¼

SKNNKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν έχουν οριστεί πολλά ισόκεντρα στα δεδοµένα εικόνας που έχουν εισαχθεί, πρέπει να 
επιλέξετε το ισόκεντρο προς θεραπεία.

„×ÐÝ−ł¸=
Ð³şðšÞ½¹−¼

 Εικόνα 88

Ú¹ş×−²=š×ÐÝ−ł¸²=
½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

Επιλέξτε το ισόκεντρο προς θεραπεία χρησιµοποιώντας το πλαίσιο τιµών που υπάρχει 
στην περιοχή pÉäÉÅí=fëçÅÉåíÉê a.

a

s

d f

g



OMM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ÐÝ−ł¸=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

flÞˇðˇ½ˇ³ðš¼¸=
³¼ÞşÝ−¼=šÐðşÞğÞ

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²=½ž²=
šÐðşÞˇ²

Κάθε προβολή εικόνας περιέχει ένα ιστόγραµµα που επιτρέπει τη ρύθµιση της κατανοµής 
του επιπέδου του γκρι των δεδοµένων σάρωσης. Βλ. “Παραθύρωση CT” στη σελίδα 267.

Ú¹ş×−²=
ˇÞ½Ð³½−˝₣Ð³ž²=
şłðğÞJ³½ş₣ğÞ=
³₣šŠÐˇ³ý−Ć=EmqsF

Αν δεν έχει αντιστοιχιστεί ένας συγκεκριµένος όγκος-στόχος σχεδιασµού (PTV) σε ένα 
ισόκεντρο, εµφανίζονται αυτόµατα όλα τα περιγράµµατα που έχουν οριστεί στο σχέδιο 
θεραπείας.

Ò¼Þ½š½ˇłý˚Þš²=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Μπορείτε να αναθεωρήσετε τις καθορισµένες συντεταγµένες για τα δεδοµένα εικόνας που 
έχουν εισαχθεί είτε στην περιοχή _ê~áåä~Ä=`ççêÇáå~íÉë είτε στην περιοχή aáÅçã=m~íáÉåí=
`ççêÇáå~íÉë, ανάλογα µε το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας που χρησιµοποιήθηκε για τη 
δηµιουργία των δεδοµένων θεραπείας που εισήχθησαν. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

s
Image Set 
Reconstruction

Επαληθεύστε τα αντικείµενα που έχουν οριστεί για 
τα δεδοµένα εικόνας (π.χ. εµφυτευµένους δείκτες ή 
δείκτες σώµατος) και τυχόν επιπλέον αντικείµενα 
που έχουν εισαχθεί (π.χ. αντικείµενα του ámä~å) πριν 
πραγµατοποιήσετε τη θεραπεία του ασθενούς.

d ∆ηλώνει την κατεύθυνση της προβολής.

f
^ñá~ä, `çêçå~ä ή 
p~Öáíí~ä

Επιλέξτε ανακατασκευές προβολής.

Βήµατα

 1. Πατήστε το κουµπί `Ü~åÖÉ=mqs=pÉäÉÅíáçå στην περιοχή ^ëëáÖå=mqs g.

 2. Στο πεδίο που θα εµφανιστεί, επιλέξτε έναν κατάλληλο όγκο-στόχο σχεδιασµού. 

 3. Πατήστε ξανά το κουµπί `Ü~åÖÉ=mqs=pÉäÉÅíáçå για να ενεργοποιήσετε το νέο 
όγκο-στόχο σχεδιασµού.

 4. Πατήστε vÉë στο µήνυµα του συστήµατος, για να επιβεβαιώσετε τη νέα 
αντιστοίχιση.
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Ì¹Ð³ýş²=¹¼¦ý˝³šğÞ=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

„×ˇðşÝ−¼¦ž=
½¹−×−×−˝ž³ž=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Αφού ολοκληρωθεί η τυπική διόρθωση ακτίνων Χ (βλ. σελίδα 229), εµφανίζεται ένα 
µήνυµα του συστήµατος, αν επιστρέψετε σε αυτό το βήµα επιλέγοντας pÉäÉÅí=fëçÅÉåíÉê=
στον πίνακα πλοήγησης και επιλέξετε διαφορετικό ισόκεντρο.
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Επιλογές

Πατήστε vÉë για να εφαρµοστεί η υπάρχουσα µετατόπιση διόρθωσης για το νέο 
ισόκεντρο.

Πατήστε kç για να απορρίψετε τη µετατόπιση διόρθωσης. Σε αυτή την περίπτωση, 
πρέπει να επαναλάβετε τη διόρθωση ακτίνων Χ.
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„×ÐÝ−ł¸=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Η αρίθµηση των πολλών ισόκεντρων στο bñ~Åqê~Å πιθανόν να διαφέρει από 
την αρίθµηση που υπάρχει στο σχέδιο θεραπείας. Για αυτόν το λόγο, στο 
bñ~Åqê~Å εµφανίζεται επίσης η σήµανση κειµένου που έχει αντιστοιχίσει στα 
ισόκεντρα το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας. Βεβαιωθείτε ότι το ισόκεντρο 
που έχει επιλεγεί στο γραµµικό επιταχυντή συµφωνεί µε το ισόκεντρο που έχει 
επιλεγεί στο bñ~Åqê~Å.

Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο θεραπείας που έχει φορτωθεί στο bñ~Åqê~Å
συµφωνεί µε το σχέδιο θεραπείας που έχει φορτωθεί στο γραµµικό επιταχυντή 
και βεβαιωθείτε επίσης ότι οι συντεταγµένες του ισόκεντρου είναι σωστές 
συγκρίνοντάς τις µε την εκτύπωση από το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν το σχέδιο θεραπείας έχει ενηµερωθεί 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη µια πιθανή σύγκρουση ορθοστάτη/τράπεζας, 
συρρίκνωση όγκου, σχεδιασµός συµπληρωµατικών δόσεων κτλ.

Αν το επιλεγµένο ισόκεντρο δεν είναι ακριβώς δίπλα στο προηγούµενο, 
η Brainlab συνιστά  έντονα  να επαναλάβετε  τη διόρθωση  ακτίνων  Χ 
(βλ. “∆ιόρθωση και επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 229).

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ Οταν πατήσετε cáåáëÜ, επιστρέφετε στην κύρια οθόνη τοποθέτησης του bñ~Åqê~Å, όπου 
µπορείτε να ξεκινήσετε την προ-τοποθέτηση του ασθενούς.
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

T Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

TKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

TKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Ευθυγράµµιση του όγκου-στόχου σχεδιασµού µε το ισόκεντρο του 
γραµµικού επιταχυντή

Σελίδα 205

Τοποθέτηση του ασθενούς στο κρεβάτι Σελίδα 205

Αντικατάσταση των δεικτών σώµατος Σελίδα 206

Ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο για κρανιακές θεραπείες Σελίδα 207

∆ιατάξεις τοποθέτησης για εξωκρανιακές θεραπείες Σελίδα 211

Επισκόπηση οθόνης τοποθέτησης Σελίδα 214

Αυτόµατη κίνηση κρεβατιού για γραµµικούς επιταχυντές Varian 
TrueBeam

Σελίδα 221



OMQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„¼¦¼ł¹˙ýýÐ³ž=½−¼=şłð−¼J³½ş₣−¼=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=ýš=½−=Ð³şðšÞ½¹−=½−¼=ł¹ˇýýÐð−Ć=š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

  

TKO „¼¦¼ł¹˙ýýÐ³ž=½−¼=şłð−¼J³½ş₣−¼=³₣šŠÐˇ³ý−Ć=ýš=½−=
Ð³şðšÞ½¹−=½−¼=ł¹ˇýýÐð−Ć=š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

TKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

ıšÐ¹−ð˝Þž½ž=
×¹−J½−×−¦˚½ž³ž

Αν η σάρωση του ασθενούς δεν έγινε µε χρήση κάποιου συστήµατος αναφοράς, δεν 
υπάρχει σταθερή σχέση µεταξύ των δεδοµένων της σάρωσης και της θέσης του ασθενούς 
στο κρεβάτι. 
Για αυτόν το λόγο, πρέπει να προ-τοποθετήσετε χειροκίνητα τον ασθενή σε σχέση µε το 
ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή ρυθµίζοντας τη θέση του κρεβατιού π.χ. βάσει των 
σηµαδιών στο δέρµα του ασθενούς και των λέιζερ της αίθουσας.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι διατάξεις τοποθέτησης ‚Ð˙½ˇþž=
½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq ή fl³½˚¹ˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=
½−×−¦˚½ž³ž²=bq=για την ιχνηλάτηση της θέσης του κρεβατιού κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας (βλ. “∆ιατάξεις τοποθέτησης για εξωκρανιακές θεραπείες” στη σελίδα 211).

Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=
ýš=₣¹¸³ž=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ

Μπορείτε να προ-τοποθετήσετε τον ασθενή χρησιµοποιώντας το σύστηµα κάµερας 
υπέρυθρων του bñ~Åqê~Å µόνο αν:
• Εχετε προσαρτήσει δείκτες σώµατος στο δέρµα του ασθενούς (βλ. “Αντικατάσταση 
των δεικτών σώµατος” στη σελίδα 206) ή 

• Ο ασθενής φορά τη ŠÐ˙½ˇþž= ½−×−¦˚½ž³ž²= ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²= ₣ğ¹˝²= ×Ýˇ˝³Ð−=
(βλ. “Ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο για κρανιακές θεραπείες” στη σελίδα 207).

Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα εξαρτήµατα.

·šÞÐð¸=¹Ć¦ýÐ³ž=½−¼=
−¹¦−³½˙½ž=ðˇÐ=½−¼=
ð¹šŁˇ½Ð−Ć

Πριν να ξεκινήσει η τοποθέτηση του ασθενούς, ο ορθοστάτης µπορεί να 
βρίσκεται στην επάνω ή στην κάτω θέση, ενώ η περιστροφή του κρεβατιού 
πρέπει να έχει κεντραριστεί. Αν η περιστροφή του κρεβατιού αποκλίνει 
περισσότερο από 5° από την αρχική θέση, εµφανίζεται µήνυµα προειδοποίησης.

ÔĆ¦ýÐ³ž=
−¹¦−³½˙½ž=ðˇÐ=
ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=½ž=
₣šÐ¹−¼¹łÐð¸=₣ğ¹˝²=
×Ýˇ˝³Ð−

Αν η ιχνηλάτηση της θέσης του ασθενούς γίνει µέσω της ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− και το ισόκεντρο βρίσκεται στο ραχιαίο άκρο του 
κρανίου ή στους κρανιακούς σπονδύλους, οι δείκτες υπέρυθρων µπορεί να αποκρύπτονται 
από τον κατευθυντήρα. 
Σε αυτή την περίπτωση, περιστρέψτε τον κατευθυντήρα στις 90° ή περιστρέψτε τον 
ορθοστάτη αποµακρύνοντάς τον από τη θέση µηδέν, έως ότου γίνουν ορατοί οι δείκτες. Στη 
συνέχεια, µπορείτε να ολοκληρώσετε την προ-τοποθέτηση µε το bñ~Åqê~Å. 
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

TKP Ú−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²=³½−=ð¹šŁ˙½Ð

TKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

Για να µην προκληθεί τραυµατισµός στους ασθενείς που φορούν βηµατοδότη, 
πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία των ασθενών, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή 
του βηµατοδότη και ενηµερωθείτε για πιθανούς κινδύνους από την έκθεση στην 
ακτινοβολία.

·šÞÐð˚²=³¼³½˙³šÐ²=
³₣š½Ðð˙=ýš=½žÞ=
½−×−¦˚½ž³ž

Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν έχει τοποθετηθεί κοντά σε µεταλλικά µέρη στην κορυφή του 
κρεβατιού. ∆ιαφορετικά, τα στοιχεία αυτά θα εµφανιστούν στις επόµενες εικόνες 
διόρθωσης ακτίνων Χ και επαλήθευσης ως τεχνικά σφάλµατα.
Για να είναι δυνατή η λήψη εικόνων ακτίνων Χ, βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν παρεµποδίζεται 
το οπτικό πεδίο µεταξύ των σωλήνων των ακτίνων Χ και των επίπεδων ανιχνευτών.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης CT και της τοποθέτησης της θεραπείας, 
χρησιµοποιείτε πάντοτε την ίδια µέθοδο τοποθέτησης ασθενούς και την ίδια 
στάση ασθενούς.

Ò¼³½˙³šÐ²=łÐˇ=½Ð²=
¦š¹ˇ×š˝š²=ýš=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

Ο όρος “συγχρονισµός” αφορά την τεχνική συγχρονισµού της δέσµης του γραµµικού 
επιταχυντή µε τον αναπνευστικό κύκλο του ασθενούς. Στόχος είναι η ακτινοβόληση του 
ασθενούς µόνο στο σηµείο διασταύρωσης του όγκου µε τη δέσµη του γραµµικού 
επιταχυντή στο ισόκεντρο. Για αυτόν το λόγο, οι θεραπείες µε συγχρονισµό απαιτούν την 
πλήρη συνεργασία του ασθενούς.
• Είναι εξαιρετικά σηµαντικό ο ασθενής να µην κινείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
• Κυρίως οι βραχίονες πρέπει να παραµένουν τελείως ακίνητοι. 
• Για την επίτευξη της µέγιστης ακρίβειας, ενδέχεται να φανεί χρήσιµο ένα σύστηµα 
σταθεροποίησης ασθενούς, όπως το σύστηµα τοποθέτησης κενού BodyFIX.

Βλ. “Επισκόπηση των θεραπειών µε συγχρονισµό” στη σελίδα 290. 

Η Brainlab συνιστά έντονα τη χρήση µιας συσκευής σταθεροποίησης του 
ασθενούς για τον περιορισµό των κινήσεών του.

Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται η οδηγία να παραµένουν εντελώς ακίνητοι 
κατά τη διάρκεια των θεραπειών µε συγχρονισµό. Η κίνηση, π.χ. των 
βραχιόνων, πιθανόν να προκαλέσει τη µετακίνηση των δεικτών σώµατος στο 
δέρµα του ασθενούς, επηρεάζοντας σηµαντικά την ακρίβεια της θεραπείας.

Στον ασθενή πρέπει να δίνεται η οδηγία να µην µιλάει κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Η οµιλία επηρεάζει σηµαντικά την κίνηση των δεικτών σώµατος.
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flÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž=½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

  

TKQ flÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž=½ğÞ=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

TKQKN „×Ð³ðş×ž³ž

ı¹¸³ž=½ğÞ=³ğ³½ćÞ=
ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

Αν η σάρωση του ασθενούς έγινε µε σφαίρες σήµανσης σώµατος CT από αλουµίνιο, αυτές 
πρέπει να αντικατασταθούν µε πλαστικές σφαίρες υπέρυθρων πριν την έναρξη της 
θεραπείας. 

Αφού αφαιρέσετε τις υποδοχές των δεικτών, βεβαιωθείτε ότι στο δέρµα του 
ασθενούς σηµειώνονται ευδιάκριτα οι αρχικές θέσεις των δεικτών. Αυτές οι 
πληροφορίες χρειάζονται για τη σωστή προσάρτηση των υποδοχών των 
δεικτών και των σφαιρών σήµανσης σώµατος για υπέρυθρες για τη θεραπεία 
του ασθενούς. Η εσφαλµένη προσάρτηση των δεικτών µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την εσφαλµένη τοποθέτηση του ασθενούς.

Ì¹ˇ½ş½ž½ˇ=½ğÞ=
ŠšÐð½ćÞ

Η ακρίβεια µπορεί να είναι µειωµένη αν δεν είναι ορατή µία ή περισσότερες 
σφαίρες σήµανσης στην κάµερα υπέρυθρων. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η 
επιφάνεια όλων των σφαιρών σήµανσης είναι στεγνή και σε καλή κατάσταση. 
Οι σφαίρες σήµανσης που έχουν φθορές πρέπει να αντικαθίστανται. 

Βεβαιωθείτε ότι οι δείκτες σώµατος είναι καλά προσαρτηµένοι και ότι δεν 
αποκρύπτονται από άλλα στοιχεία του εξοπλισµού.
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

TKR flð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−=łÐˇ=ð¹ˇÞÐˇð˚²=
¦š¹ˇ×š˝š²

TKRKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε χρήση εντοπισµένων 
συνόλων δεδοµένων που εισάγονται από το _ê~áåp`^k=RKPKN και το ámä~å=oq=açëÉ=PKMKO. 
Αν διεξαγάγετε ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο, µη χρησιµοποιείτε συστήµατα 
σχεδιασµού τρίτων κατασκευαστών. 

Μην χρησιµοποιείτε το ³½š¹š−½ˇð½Ððş=Šˇð½ĆÝÐ−=ðš¾ˇÝ¸² ή το Ò½š¹š−½ˇð½Ððş=
³Ć³½žýˇ=ýˇ³ðćÞ=της Brainlab για την τοποθέτηση του ασθενούς µε το σύστηµα 
bñ~Åqê~Å. Μόνο τα εξαρτήµατα του ³¼³½¸ýˇ½−²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=
ˇ¼₣˚Þˇ=προσφέρουν την απαιτούµενη ακρίβεια στην τοποθέτηση.

ÒĆ³½žýˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=
ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=
ˇ¼₣˚Þˇ

 Εικόνα 90
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flð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−=łÐˇ=ð¹ˇÞÐˇð˚²=¦š¹ˇ×š˝š²

  

Ó¹−³˙¹½ž³ž=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=
ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ

Αν η σάρωση του ασθενούς έγινε µε τον šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ=ðˇÐ=½−=¹¼¦ýÐ³½¸=
½ž²=¦˚³ž²=³½ş₣−¼, η τοποθέτηση του ασθενούς πρέπει να γίνει µε χρήση των εξαρτηµάτων 
του ³¼³½¸ýˇ½−²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ:

Πριν τη θεραπεία βεβαιωθείτε ότι οι ανακλαστικές σφαίρες σήµανσης έχουν 
σφιχτεί καλά και ότι οι πίροι προσάρτησης δεν είναι λυγισµένοι. 

Βήµατα

 1. Προσαρτήστε την ×Ý˙ðˇ=Ł˙³ž²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ στην š×˚ð½ˇ³ž=₣ğ¹˝²=
×Ýˇ˝³Ð−=½ž²=ð−¹¼¾¸²=½−¼=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=ˇ×šÐðşÞÐ³ž².

 2. Προσαρτήστε τη µάσκα πίσω πλευράς που έχετε ήδη προετοιµάσει στην ×Ý˙ðˇ=
Ł˙³ž²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ.

 3. Τοποθετήστε την κεφαλή του ασθενούς πάνω στη µάσκα πίσω πλευράς.

 4. Τοποθετήστε την προετοιµασµένη µάσκα άνω πλευράς πάνω από το πρόσωπο 
του ασθενούς και ασφαλίστε την όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης 
“Σύστηµα υποστήριξης ασθενούς”. 

 5. Τοποθετήστε τη ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−
στην πλάκα βάσης και σφίξτε την χρησιµοποιώντας τη συσκευή ταχείας 
αποδέσµευσης .  Κατά  την  προσάρτηση  της  ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−, βεβαιωθείτε ότι το στενότερο άκρο είναι 
στραµµένο προς το κάτω µέρος του κρεβατιού, όπως φαίνεται παραπάνω. 
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

Ó¹ş³¦š½š²=
š×ˇÝž¦šĆ³šÐ²=łÐˇ=
½žÞ=×¹ć½ž=
³¼ÞšŠ¹˝ˇ

Για την πρώτη συνεδρία της θεραπείας, η Brainlab συνιστά ιδιαίτερα τη διεξαγωγή 
πρόσθετων επαληθεύσεων. Αφού ο ασθενής προ-τοποθετηθεί µέσω της ιχνηλάτησης 
υπέρυθρων της ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²=̌ ð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−, η ρύθµιση θα 
πρέπει να επαληθευτεί ανεξάρτητα.
Η σταθεροποίηση της ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²=ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−=bq δεν 
είναι αναπαραγώγιµη σε σχέση µε την ×Ý˙ðˇ=Ł˙³ž²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ και σε σχέση µε 
τον ασθενή. Χρησιµοποιείτε τη ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=
×Ýˇ˝³Ð−=bq µόνο για προ-τοποθέτηση. Η διόρθωση ακτίνων X πρέπει να διεξάγεται πάντα 
πριν από τη θεραπεία. 
Αφού ο ασθενής προ-τοποθετηθεί µε χρήση της ιχνηλάτησης υπέρυθρων (βλ. “Τρόπος 
ευθυγράµµισης του ισόκεντρου” στη σελίδα 219), η Brainlab συνιστά να διεξάγετε έναν 
ανεξάρτητο έλεγχο, πριν προχωρήσετε στη διόρθωση ακτίνων Χ (βλ. “∆ιόρθωση και 
επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 229):

Μην  ρυθµ ίσετε  το  σύστηµα  µασκών  ή  τη  ŠÐ˙½ˇþž= ½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− κατά τη διάρκεια της πραγµατικής 
θεραπείας του ασθενούς. Αν πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις, πρέπει να εκτελέσετε 
επαλήθευση ακτίνων Χ πριν να προχωρήσετε στη θεραπεία του ασθενούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η πρόσθετη επαλήθευση δεν οφείλεται στην ακρίβεια της διαδικασίας 
προ-τοποθέτησης. Καθώς η µονάδα των ακτίνων Χ είναι σηµαντικά πιο σωστή και ακριβής 
από την ιχνηλάτηση υπέρυθρων, είναι σύνηθες να υπάρχουν αποκλίσεις λίγων χιλιοστών. 
Οι εν λόγω αποκλίσεις δεν υποδηλώνουν δυσλειτουργία του συστήµατος.

Βήµατα

 1. Αφαιρέστε τη ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−.

 2. Τοποθετήστε τον šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ=ðˇÐ=½−=¹¼¦ýÐ³½¸=½ž²=¦˚³ž²=
³½ş₣−¼ (µε προσαρτηµένη την εκτύπωση του συστήµατος σχεδιασµού) πάνω 
από το κεφάλι του ασθενούς.

 3. Βεβαιωθείτε για τα εξής:

• Η γενική θέση του ισόκεντρου είναι σωστή (σωστή επιλογή ισόκεντρου σε 
περίπτωση θεραπείας πολλαπλών ισόκεντρων, ισόκεντρο στη σωστή πλευράς 
του κεφαλιού του ασθενούς κ.λπ.).

• Το φωτεινό πεδίο του γραµµικού επιταχυντή δείχνει ότι το πεδίο MLC έχει 
οριστεί σωστά.

• Το ισόκεντρο που υποδεικνύεται στην εκτύπωση αντιστοιχεί γενικά µε τη 
θέση που υποδεικνύεται από τα λέιζερ της αίθουσας. 



ONM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

flð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−=łÐˇ=ð¹ˇÞÐˇð˚²=¦š¹ˇ×š˝š²

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Μην χρησιµοποιείτε δεδοµένα σχεδιασµού που έχουν εντοπιστεί βάσει 
συσκευών σταθεροποίησης κεφαλής τρίτων κατασκευαστών µε το bñ~Åqê~Å. 
Μόνο τα δεδοµένα σχεδιασµού που έχουν εντοπιστεί βάσει των εξαρτηµάτων 
του ³¼³½¸ýˇ½−²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ=προσφέρουν την απαιτούµενη 
ακρίβεια στην τοποθέτηση.

Μην  χρησιµοποιείτε  συσκευές  σταθεροποίησης  κεφαλής  τρίτων  
κατασκευαστών µε το σύστηµα bñ~Åqê~Å για την τοποθέτηση του ασθενούς. Αν 
οι εν λόγω συσκευές είναι ορατές στις εικόνες διόρθωσης ακτίνων Χ, µπορούν να 
παρεµποδίσουν σηµαντικά τη σύντηξη των εικόνων, µειώνοντας την ακρίβεια 
της τοποθέτησης. 

Η διόρθωση και επαλήθευση ακτίνων Χ (βλ. “∆ιόρθωση και επαλήθευση 
ακτίνων Χ” στη σελίδα 229) είναι υποχρεωτικές όταν πραγµατοποιείται 
ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο, καθώς η θέση της ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς µεταξύ των 
κλασµάτων και επίσης από τη θέση του šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ που 
προσαρτήθηκε κατά τη σάρωση CT. 
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

TKS ‚Ðˇ½˙þšÐ²=½−×−¦˚½ž³ž²=łÐˇ=šþğð¹ˇÞÐˇð˚²=
¦š¹ˇ×š˝š²

TKSKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν η σάρωση του ασθενούς έγινε χωρίς δείκτες σώµατος ή χωρίς τον šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=
ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ=ðˇÐ=½−=¹¼¦ýÐ³½¸=¦˚³ž²=³½ş₣−¼, τότε πρέπει να τοποθετηθεί στο κρεβάτι η 
ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq ή ο ˇ³½˚¹ˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=
−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bqK

‚Ðˇ½˙þšÐ²=
½−×−¦˚½ž³ž²
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Αρ. Εξάρτηµα

a Βραχίονας τοποθέτησης προσαρτηµένος στο κρεβάτι

s Τοποθετηµένη διάταξη

d Τοποθετηµένη διάταξη

a

s

d



ONO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‚Ðˇ½˙þšÐ²=½−×−¦˚½ž³ž²=łÐˇ=šþğð¹ˇÞÐˇð˚²=¦š¹ˇ×š˝š²

  

Ó¹−³˙¹½ž³ž=
½ž²=ŠÐ˙½ˇþž²=
½−×−¦˚½ž³ž²

Για µέγιστη ακρίβεια, πρέπει να τοποθετήσετε την επιλεγµένη διάταξη 
τοποθέτησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή θεραπείας, χωρίς να αγγίξει 
τον ασθενή. Επειδή ο ˇ³½˚¹ˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq
δεν είναι ακτινοδιαπερατοί, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεµποδίζεται η λήψη 
ακτίνων Χ.

Η επιλεγµένη διάταξη τοποθέτησης πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη 
απόσταση από την τροχιά του ορθοστάτη. ∆ιαφορετικά, ο ορθοστάτης µπορεί 
να συγκρουστεί µε τη διάταξη τοποθέτησης και να προκύψει εσφαλµένη 
τοποθέτηση ή και τραυµατισµός του ασθενούς. 

Βήµατα

 1. Χρησιµοποιήστε το βραχίονα τοποθέτησης που παρέχεται για να προσαρτήσετε 
τη διάταξη τοποθέτησης στις πλαϊνές ράγες του κρεβατιού θεραπείας.

 2. Χαλαρώστε τη µεγάλη βίδα σταθεροποίησης και ευθυγραµµίστε τη διάταξη 
τοποθέτησης κοντά στην περιοχή θεραπείας. 

 3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγµένη διάταξη τοποθέτησης:

• Είναι καλά προσαρτηµένη.
• ∆εν αγγίζει τον ασθενή.
• ∆εν αποκρύπτει δείκτες σώµατος από την κάµερα υπέρυθρων.

Ο ˇ³½˚¹ˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq=δεν είναι 
ακτινοδιαπερατοί. Για αυτόν το λόγο, αν χρησιµοποιείτε  τον ˇ³½˚¹ˇ=
½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=½−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ=½−×−¦˚½ž³ž²=bq, βεβαιωθείτε ότι δεν 
παρεµποδίζουν το οπτικό πεδίο µεταξύ των σωλήνων των ακτίνων Χ και των 
επίπεδων ανιχνευτών. 

 4. Αν χρειαστεί, ρυθµίστε τον προσανατολισµό της διάταξης τοποθέτησης 
χαλαρώνοντας τη µικρή βίδα ρύθµισης, αλλάζοντας τον προσανατολισµό και 
σφίγγοντας ξανά τη µικρή βίδα ρύθµισης.

 5. Σφίξτε τη µεγάλη βίδα σταθεροποίησης.
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Μην προσαρτάτε αντικείµενα στη διάταξη τοποθέτησης ή το βραχίονα 
τοποθέτησης. Η προσάρτηση αντικειµένων, όπως καλωδίων, µειώνει την 
ακρίβεια της τοποθέτησης.

Αν χρησιµοποιείτε µια διάταξη τοποθέτησης ως σύστηµα αναφοράς, 
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία επαλήθευσης βίντεο (βλ. “Χρήση της 
λειτουργίας επαλήθευσης βίντεο” στη σελίδα 282) για να επαληθεύσετε την 
ακρίβεια της τοποθέτησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Αν ως σύστηµα αναφοράς χρησιµοποιείτε τη ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=½−=
Ł¹ˇ₣˝−Þˇ=½−×−¦˚½ž³ž²=bq, πριν τη θεραπεία βεβαιωθείτε ότι οι ανακλαστικές 
σφαίρες σήµανσης έχουν ασφαλίσει καλά και ότι οι πίροι προσάρτησης δεν 
είναι λυγισµένοι. 



ONQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×Ð³ðş×ž³ž=−¦şÞž²=½−×−¦˚½ž³ž²

  

TKT „×Ð³ðş×ž³ž=−¦şÞž²=½−×−¦˚½ž³ž²

TKTKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή ισόκεντρου (βλ. “Επιλογή ισόκεντρου” στη σελίδα 199), 
επιστρέφετε αυτόµατα στην κύρια οθόνη τοποθέτησης.
• Αν για την τρέχουσα θεραπεία ασθενούς είναι ενεργοποιηµένη η αυτόµατη τοποθέτηση 
κρεβατιού µε το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë (βλ. “Ρυθµίσεις µονάδας ροµποτικής κλίσης” στη 
σελίδα 112), το λογισµικό bñ~Åqê~Å επαληθεύει αν το σύστηµα bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë
είναι κεντραρισµένο καθώς προετοιµάζεται για την επακόλουθη αντιστάθµιση κλίσης 
(βλ. “Τοποθέτηση ασθενούς µε χρήση του ExacTrac Robotics” στη σελίδα 331).

• Αν χρησιµοποιείτε γραµµικό επιταχυντή Varian TrueBeam, βλ. “Αυτόµατη κίνηση 
κρεβατιού για γραµµικούς επιταχυντές Varian TrueBeam” στη σελίδα 221.

• Αφού το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë κεντραριστεί σωστά, µπορείτε να προ-τοποθετήσετε τον 
ασθενή µε το bñ~Åqê~Å για να ρυθµίσετε τη θέση του κρεβατιού, ώστε ο όγκος-στόχος 
σχεδιασµού να είναι ευθυγραµµισµένος µε το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή.

bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για την προ-τοποθέτηση του 
ασθενούς.

Ì¦şÞž=ˇ¹₣Ðð¸²=
½−×−¦˚½ž³ž²
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ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR ONR

Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Η ακρίβεια µπορεί να µειωθεί αν στο σύστηµα αναφοράς σας δεν είναι ορατή 
στην κάµερα υπέρυθρων µία ή περισσότερες ανακλαστικές σφαίρες σήµανσης. 
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται δείκτες σώµατος. Πριν 
τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια όλων των σφαιρών σήµανσης είναι 
στεγνή και σε καλή κατάσταση. Οι σφαίρες σήµανσης που έχουν φθορές πρέπει 
να αντικαθίστανται. 

Για να διασφαλίσετε την ακρίβεια της προ-τοποθέτησης µε χρήση της κάµερας 
υπέρυθρων, πρέπει να αφαιρέσετε από το οπτικό πεδίο της κάµερας όλα τα 
συστήµατα αναφοράς που δε χρειάζονται για τη διαδικασία.

Πριν τη χρήση, πρέπει να επιθεωρείτε τους φακούς και τα φίλτρα της διάταξης 
φωτισµού της κάµερας για να βεβαιώνεστε ότι δεν έχουν φθορές και ότι είναι 
επαρκώς καθαρά. 

Μην ρυθµίζετε τη θέση της κάµερας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Πρέπει 
πάντοτε να βαθµονοµείτε το σύστηµα µετά από συγκρούσεις του εξοπλισµού. Σε 
περιπτώσεις σοβαρών συγκρούσεων, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης 
της Brainlab.



ONS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×Ð³ðş×ž³ž=−¦şÞž²=½−×−¦˚½ž³ž²

  

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
×¹−Ł−Ý˚²

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=
½ğÞ=×¹−Ł−ÝćÞ=
½−×−¦˚½ž³ž²

Προβολή Λειτουργία

Προβολές τοποθέτησης

Στο κέντρο της οθόνης υπάρχουν δύο προβολές τοποθέτησης:

• Η προβολή qçé=i~ëÉê=sáÉï=(εµφανίζεται πάντοτε)
• Η προβολή iÉÑí=i~ëÉê=sáÉï=ή oáÖÜí=i~ëÉê=sáÉï

Μπορείτε να ορίσετε αν θα εµφανίζεται η αριστερή ή η 
δεξιά προβολή λέιζερ στις επιλογές léíáçåë q dÉåÉê~ä=
pÉííáåÖëKKK (βλ. “Προβολή ρυθµίσεων” στη σελίδα 105). 
Μπορείτε επίσης να ορίσετε να εµφανίζεται µια αντίστοιχη 
DRR στις ρυθµίσεις προβολής. 

Η κατεύθυνση της προβολής σε κάθε περίπτωση δηλώνεται 
από ένα εικονίδιο ασθενούς  στο κάτω αριστερό 
τµήµα κάθε προβολής εικόνας.

Προβολές ιχνηλάτησης 
κάµερας

Ο αριθµός των δεικτών που ανιχνεύει κάθε φακός κάµερας 
δηλώνεται στις προβολές ιχνηλάτησης στο κάτω δεξιό 
τµήµα της οθόνης. 

Εξάρτηµα Λειτουργία

Το ισόκεντρο θεραπείας που επιλέγεται στα δεδοµένα 
εικόνας εµφανίζεται ως πορτοκαλί σταυρός.

Οι δείκτες σώµατος που έχουν οριστεί στα δεδοµένα 
εικόνας εµφανίζονται ως µπλε σταυροί.

Οι δείκτες σώµατος που έχουν προσαρτηθεί στον ασθενή 
εµφανίζονται ως κόκκινες σφαίρες.

Το σταυρόνηµα στο κέντρο κάθε προβολής αντιπροσωπεύει 
το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή.
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

‚š˝ð½š²=¦˚³ž² Στο κάτω και το δεξιό τµήµα της οθόνης υπάρχουν δείκτες θέσεις για την ευθυγράµµιση 
του ισόκεντρου θεραπείας και του ισόκεντρου του γραµµικού επιταχυντή.

Οι ενδείξεις  θέσης και γωνίας εµφανίζουν τις τιµές του συστήµατος 
συντεταγµένων του ασθενούς σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61217. Οταν η 
τράπεζα περιστρέφεται και αποµακρύνεται από την προεπιλεγµένη θέση, οι 
τιµές που δηλώνει το σύστηµα συντεταγµένων ασθενούς διαφέρουν από τις 
τιµές που δηλώνει το σύστηµα συντεταγµένων του γραµµικού επιταχυντή.

Η γωνία της τράπεζας προβάλλεται στο bñ~Åqê~Å σύµφωνα µε την κλίµακα που 
χρησιµοποιείται από το γραµµικό επιταχυντή. Συνεπώς, η προεπιλεγµένη θέση 
µπορεί  να  είναι  0° ή  180° και  η  θετική  περιστροφή  δεξιόστροφη  ή  
αριστερόστροφη. Το σύστηµα προσαρµόζεται έτσι ώστε να συµφωνεί µε το 
γραµµικό επιταχυντή κατά τη διάρκεια της αποδοχής.

Ενδεικτική λυχνία Λειτουργία

∆είκτες µετατόπισης

Οι δείκτες µετατόπισης sÉêíáÅ~ä, içåÖáíìÇK=και i~íÉê~ä
καθορίζουν τη θέση του ισόκεντρου θεραπείας σε σχέση µε 
το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή.

Ενδείξεις κλίσης • Οι ενδείξεις κλίσης içåÖK=^åÖäÉ, i~íK=^åÖäÉ και q~ÄäÉ=
^åÖäÉ=καθορίζουν  την  τρέχουσα  περιστροφή  του  
ασθενούς σε σχέση µε την προγραµµατισµένη θέση.

• Οι ενδείξεις κλίσης χρησιµοποιούνται µόνο για την τελική 
τοποθέτηση µε το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë.
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„ÞŠš˝þšÐ²=
ðˇ½˙³½ˇ³ž²

Στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχουν ενδείξεις κατάστασης για την 
ευθυγράµµιση του ισόκεντρου θεραπείας µε το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή.

Ενδεικτική 
λυχνία Λειτουργία

Αν  έχετε  αγοράσει  την  αυτόµατη  τοποθέτηση  κρεβατιού  
(βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact” 
στη σελίδα 76), µπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη 
προ-τοποθέτηση κρεβατιού, όταν εµφανίζεται αυτό το εικονίδιο.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, αν η ακρίβεια είναι µειωµένη, 
εµφανίζεται αυτό το εικονίδιο:
• Το όριο για τον ˇ³½˚¹ˇ= ½−×−¦˚½ž³ž²= bq, τη ŠÐ˙½ˇþž=

½−×−¦˚½ž³ž²=bq και τους δείκτες σώµατος ορίζεται στις ρυθµίσεις 
ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις ακρίβειας” στη σελίδα 180).

• Το όριο για τη ŠÐ˙½ˇþž= ½−×−¦˚½ž³ž²= ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=
₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− είναι 1,0 mm.

Αν το σύστηµα bñ~Åqê~Å που έχετε αγοράσει δεν είναι εξοπλισµένο 
µε την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού, µπορείτε να προ-
τοποθετήσετε το κρεβάτι χειροκίνητα όταν εµφανίζεται αυτό το 
εικονίδιο.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, εµφανίζεται αυτό το εικονίδιο 
αν η ακρίβεια είναι µειωµένη:
• Το όριο για τον ˇ³½˚¹ˇ= ½−×−¦˚½ž³ž²= bq και τη ŠÐ˙½ˇþž=

½−×−¦˚½ž³ž²=bq είναι 0,7 mm.
• Το όριο για τη ŠÐ˙½ˇþž= ½−×−¦˚½ž³ž²= ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=
₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− είναι 0,5 mm. 

• Το όριο για τους δείκτες σώµατος ορίζεται στις ρυθµίσεις 
ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις ακρίβειας” στη σελίδα 180).

Αν το σύστηµα bñ~Åqê~Å που έχετε αγοράσει περιλαµβάνει τη 
λειτουργία ακτίνων Χ, αυτό το εικονίδιο δηλώνει ότι µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της προ-τοποθέτησης µπορεί να ξεκινήσει η 
λήψη εικόνων ακτίνων Χ.

Αν αγοράσατε το τυπικό σύστηµα bñ~Åqê~Å υπέρυθρων, αυτό το 
εικονίδιο  δηλώνει  ότι  έχει  ολοκληρωθεί  επιτυχώς  η προ-
τοποθέτηση και ότι µπορεί να ξεκινήσει η θεραπεία του ασθενούς.

∆ηλώνει την ακρίβεια της συµφωνίας µεταξύ των δεικτών σώµατος 
που ορίζονται στα δεδοµένα εικόνας (µπλε σταυροί) και των δεικτών 
σώµατος που προσαρτώνται στον ασθενή (κόκκινες σφαίρες).

Η ύπαρξη µεγάλου µέρους κίτρινου χρώµατος δηλώνει χαµηλή 
ακρίβεια, π.χ. λόγω ανακριβούς τοποθέτησης, µετακίνησης 
δέρµατος ή ανακριβούς προσάρτησης των σφαιρών σήµανσης 
υπέρυθρων µετά την ολοκλήρωση της σάρωσης.
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Ú¹ş×−²=
š¼¦¼ł¹˙ýýÐ³ž²=½−¼=
Ð³şðšÞ½¹−¼

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν πραγµατοποιείτε θεραπεία µε συγχρονισµό (βλ. “Θεραπείες µε 
συγχρονισµό” στη σελίδα 289), η θέση του ασθενούς που δηλώνεται από το bñ~Åqê~Å
πιθανόν να φαίνεται ότι ταλαντεύεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στο γεγονός ότι 
οι δείκτες σώµατος κινούνται µε την αναπνοή του ασθενούς. 

Βήµατα

 1. Βεβαιωθείτε ότι στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης υπάρχει η ένδειξη mêÉëë=
bå~ÄäÉ=_ìííçå ή içï=^ÅÅìê~Åó.

 2. Ευθυγραµµίστε το κρεβάτι:

• Για τα κρεβάτια Varian Exact/ETR, πατήστε τα κουµπιά ενεργοποίησης και 
στις δύο πλευρές του χειριστηρίου του κρεβατιού, για να ενεργοποιηθεί 
η αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού (βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια 
Varian ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76).

• Για τους γραµµικούς επιταχυντές TrueBeam, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
την επιλογή bñ~Åqê~Å=^af=ÅçìÅÜ=Åçåíêçä=áåíÉêÑ~ÅÉ=για να ενεργοποιήσετε 
την αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού (βλ. “Αυτόµατη κίνηση κρεβατιού για 
γραµµικούς επιταχυντές Varian TrueBeam” στη σελίδα 221).

• ∆ιαφορετικά, µετακινήστε το κρεβάτι χειροκίνητα, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους δείκτες µετατόπισης (βλ. “∆είκτες 
θέσης” στη σελίδα 217).

 3. Μετά τη ρύθµιση του κρεβατιού, βεβαιωθείτε για τα εξής:

• Ο πορτοκαλί σταυρός που δηλώνει το ισόκεντρο της θεραπείας είναι 
τοποθετηµένος στο κέντρο του µπλε σταυρονήµατος του γραµµικού επιταχυντή.

• Η θέση των δεικτών σώµατος που ορίζονται στα δεδοµένα εικόνας (µπλε 
σταυροί) συµφωνεί µε τη θέση των δεικτών σώµατος που είναι προσαρτηµένοι 
στον ασθενή (κόκκινες σφαίρες).

Σηµείωση. Σε περίπτωση µετακίνησης του δέρµατος, για παράδειγµα, η θέση 
των δεικτών σώµατος που είναι προσαρτηµένοι στον ασθενή, ενδεχοµένως να 
αποκλίνει ελαφρώς από τη θέση των δεικτών σώµατος στα δεδοµένα της 
εικόνας, παρόλο που ο ασθενής είναι τοποθετηµένος στο ισόκεντρο.

 4. Στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης εµφανίζεται το εικονίδιο mêçÅÉÉÇ=ïáíÜ=uJê~ó
ή lh. Αυτά τα εικονίδια εµφανίζονται όταν:

• Η απόκλιση µεταξύ του ισόκεντρου θεραπείας και του ισόκεντρου του 
γραµµικού επιταχυντή είναι µικρότερη από το κατώφλι ακρίβειας για το 
επιλεγµένο σύστηµα αναφοράς (βλ. “Ενδείξεις κατάστασης” στη σελίδα 218).

• Η ακρίβεια έχει διατηρηθεί τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.
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ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Αν δεν επιτευχθεί η σύνδεση  της κάµερας υπέρυθρων  µέσα  σε δέκα  
δευτερόλεπτα, εµφανίζεται µία προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, µην 
πραγµατοποιήσετε θεραπεία στον ασθενή.

Κατά τη διάρκεια της αυτόµατης τοποθέτησης κρεβατιού, ο χειριστής πρέπει 
να βλέπει καλά τον ασθενή. Ο χειριστής πρέπει να εκτελέσει αυτό το βήµα µέσα 
από την αίθουσα θεραπείας.

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ Αν ο ασθενής µετακινηθεί από τη θέση του ισόκεντρου, επαναλάβετε την προ-τοποθέτηση 
κάνοντας κλικ στην επιλογή oÉëí~êí=mçëáíáçåáåÖ=στον πίνακα πλοήγησης.
Τώρα µπορείτε να προχωρήσετε στη διόρθωση ακτίνων Χ ή, αν το σύστηµα bñ~Åqê~Å δεν 
περιλαµβάνει τη λειτουργία ακτίνων Χ, προχωρήστε κατευθείαν στη θεραπεία του ασθενούς. 

Το επίπεδο της ακρίβειας που προσφέρουν τα συστήµατα bñ~Åqê~Å, τα οποία 
δε διαθέτουν τη λειτουργία ακτίνων Χ, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά του εν λόγω ασθενούς. Η µετακίνηση του 
δέρµατος και οι αλλαγές στην ανατοµία του ασθενούς ή στη θέση σε σχέση µε 
τις πληροφορίες που παρέχει η σάρωση CT µπορούν να οδηγήσουν σε 
ανακρίβειες στην τοποθέτηση, οι οποίες είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από 
εκείνες που καθορίζονται κατά την αποδοχή του συστήµατος µε χρήση ενός 
άκαµπτου οµοιώµατος. 

Η  διόρθωση  και  επαλήθευση  ακτίνων  Χ  είναι  υποχρεωτικές  όταν  
πραγµατοποιείται ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο, καθώς η θέση της ŠÐ˙½ˇþž²=
½−×−¦˚½ž³ž²=̌ ð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς 
µεταξύ των κλασµάτων και επίσης από τη θέση του šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=
ˇ¼₣˚Þˇ που προσαρτήθηκε κατά τη σάρωση CT. Μόνο η ιχνηλάτηση 
υπέρυθρων δεν επιτρέπεται αν ως σύστηµα αναφοράς χρησιµοποιείτε τη 
ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð−. 
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TKU fl¼½şýˇ½ž=ð˝Þž³ž=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=ł¹ˇýýÐð−Ć²=
š×Ð½ˇ₣¼Þ½˚²=s~êá~å=qêìÉ_É~ã

TKUKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή ισόκεντρου (βλ. “Επιλογή ισόκεντρου” στη σελίδα 199), 
επιστρέφετε αυτόµατα στην κύρια οθόνη τοποθέτησης.

‡−ž¦ž½Ðð¸=ŠÐš×ˇ¾¸=
³¼³ðš¼¸²

Για τα συστήµατα bñ~Åqê~Å που έχουν εγκατασταθεί σε γραµµικούς επιταχυντές Varian 
TrueBeam, η βοηθητική  διεπαφή  συσκευής  (ADI) του γραµµικού  επιταχυντή  
χρησιµοποιείται για την αυτόµατη αλλαγή της θέσης του κρεβατιού. Κάθε φορά που ο 
γραµµικός επιταχυντής TrueBeam στέλνει ένα σήµα clinac ready και δεν µηδενίζεται η 
θέση του ασθενούς ή η κατακόρυφη γωνία του ασθενούς που εµφανίζεται στην προβολή 
τοποθέτησης ασθενούς, µπορείτε να εκκινήσετε το ^af=`çìÅÜ=`çåíêçä=fåíÉêÑ~ÅÉ, για να 
µετακινήσετε το κρεβάτι σε σωστή θέση. 
Το ^af=`çìÅÜ=`çåíêçä= fåíÉêÑ~ÅÉ είναι ένα ενδιάµεσο λογισµικό που χειρίζεται την 
επικοινωνία µεταξύ του bñ~Åqê~Å και της διεπαφής ADI του συστήµατος TrueBeam.

Ú¹ş×−²=₣¹¸³ž²=½−¼=
^af=`çìÅÜ=`çåíêçä=
fåíÉêÑ~ÅÉ Βήµα

Πατήστε το πλήκτρο cU στο πληκτρολόγιο του bñ~Åqê~Å ή κάντε κλικ στο `çìÅÜ=
`çåíêçä στην αριστερή γραµµή µενού της κύριας οθόνης. Το ^af=`çìÅÜ=`çåíêçä=
fåíÉêÑ~ÅÉ εµφανίζεται.
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„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=
ŠÐš×ˇ¾¸² Εξάρτηµα Λειτουργία

Status
∆είχνει αν οι συνδέσεις προς το γραµµικό επιταχυντή και την 
κύρια εφαρµογή bñ~Åqê~Å είναι ενεργές (µαύρο σηµάδι ελέγχου) 
ή ανενεργές (κόκκινος σταυρός).

Prepositioning

Στέλνει τις τιµές µετατόπισης που βρίσκονται σε εκκρεµότητα στο 
γραµµικό  επιταχυντή  ενώ  βρίσκεται  σε  λειτουργία  προ-
τοποθέτησης. 

Στη συνέχεια, µπορείτε να ενεργοποιήσετε στο γραµµικό 
επιταχυντή την αυτόµατη κίνηση κρεβατιού είτε µε τα πλήκτρα 
ενεργοποίησης κίνησης στην κονσόλα της αίθουσας είτε µε τα 
χειριστήρια που είναι προσαρτηµένα στο κρεβάτι γραµµικού 
επιταχυντή. Οι τιµές του σχεδίου δεν ενηµερώνονται αφού 
ολοκληρωθεί η κίνηση.

Το κουµπί παραµένει ανενεργό, µέχρι να ολοκληρωθεί µε 
επιτυχία η µετατόπιση του κρεβατιού του γραµµικού επιταχυντή.

Positioning

Στέλνει τις τιµές µετατόπισης που βρίσκονται σε εκκρεµότητα στο 
γραµµικό επιταχυντή. Στη συνέχεια, µπορείτε να ενεργοποιήσετε 
στο γραµµικό επιταχυντή την αυτόµατη κίνηση κρεβατιού είτε µε 
τα πλήκτρα ενεργοποίησης κίνησης στην κονσόλα της αίθουσας 
είτε µε τα χειριστήρια που είναι προσαρτηµένα στο κρεβάτι 
γραµµικού επιταχυντή. Μετά την επιτυχηµένη µετακίνηση, οι 
τιµές του σχεδίου στο γραµµικό επιταχυντή ενηµερώνονται µε τις 
πραγµατικές τιµές του κρεβατιού.

Το κουµπί παραµένει ανάγλυφο, µέχρι να ολοκληρωθεί µε 
επιτυχία η µετατόπιση του κρεβατιού του γραµµικού επιταχυντή.

Authorize 
Treatment 

Στέλνει ένα µήνυµα για να ενηµερώσει το γραµµικό επιταχυντή 
ότι η ενδασφάλιση θεραπείας του bñ~Åqê~Å θα διαγραφεί και ότι 
µπορεί να ξεκινήσει η θεραπεία. Αυτό το κουµπί πρέπει να 
επιλέγεται µόλις η κύρια εφαρµογή bñ~Åqê~Å εµφανίσει το 
εικονίδιο lh στην επάνω δεξιά γωνία της προβολής τοποθέτησης. 

Αυτό το κουµπί µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για θεραπείες, 
για τις οποίες δεν πρέπει να χρησιµοποιείται το bñ~Åqê~Å (π.χ. 
τοποθέτηση που βασίζεται αποκλειστικά στα ενσωµατωµένα 
µέσα απεικόνισης του γραµµικού επιταχυντή).

Connection Reset

Επαναφέρει τη σύνδεση δικτύου αν παρουσιαστούν ανεπίλυτα 
σφάλµατα (π.χ. διακοπή σύνδεσης δικτύου κατά τη διαδικασία 
διόρθωσης). 

Χρησιµοποιείτε  το  `çååÉÅíáçå=oÉëÉí=µόνο  όταν  είναι  
απαραίτητο, επειδή η επαναλαµβανόµενη χρήση µπορεί να έχει 
ως αποτέλεσµα την υπέρβαση του ορίου ανοιχτών συνδέσεων στο 
γραµµικό επιταχυντή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν εξακολουθεί να υπάρχει γνωστοποίηση µετατόπισης µετά την αρχική 
διορθωτική κίνηση του κρεβατιού, µπορείτε να επαναλάβετε το βήµα διόρθωσης κρεβατιού, 
επιλέγοντας και πάλι mçëáíáçåáåÖ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η διεπαφή ελέγχου κρεβατιού θα λάβει δεδοµένα τοποθέτησης από την 
ιχνηλάτηση µέσω υπέρυθρων µόνο όταν η εφαρµογή ExacTrac βρίσκεται στην προβολή 
τοποθέτησης.

Ëˇ½˙³½ˇ³ž=
³ĆÞŠš³ž²

Η κατάσταση των συνδέσεων µεταξύ του bñ~Åqê~Å και του γραµµικού επιταχυντή 
απεικονίζεται µε τα εξής εικονίδια:

Η επιλογή ̀ çååÉÅíáçå=íç=bñ~Åqê~Å εµφανίζει µια σύνδεση αµέσως µόλις τεθεί σε λειτουργία 
το bñ~Åqê~Å. Το bñ~Åqê~Å παρέχει τη θέση και τις γωνίες του ασθενούς σε πραγµατικό 
χρόνο, όπως εντοπίζονται από το σύστηµα ιχνηλάτησης υπέρυθρων (συµπεριλαµβανοµένων 
των µετατοπίσεων διόρθωσης µε το σύστηµα ακτίνων Χ, όταν ισχύει).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν είναι απαραίτητο, για να υπάρξει και πάλι σύνδεση είτε µε το γραµµικό 
επιταχυντή είτε µε το ExacTrac, πατήστε το κουµπί `çååÉÅíáçå=oÉëÉí.

„ý¾˙ÞÐ³ž=½ÐýćÞ=
ýš½ˇ½ş×Ð³ž²

Το ̂ af=̀ çìÅÜ=̀ çåíêçä=fåíÉêÑ~ÅÉ ξεκινά τη µεσοτίµηση της τρέχουσας θέσης του ασθενούς 
για λίγα δευτερόλεπτα. Η διαδικασία είναι ορατή στη γραµµή προόδου µε τίτλο ̂ îÉê~ÖáåÖ. 
Στη διάρκεια της διαδικασίας, οι τιµές µετατόπισης εµφανίζονται ως kL^.
Μόλις συµπληρωθεί το buffer µεσοτίµησης, εµφανίζονται οι εκκρεµείς τιµές µετατόπισης. 
Από αυτό το σηµείο και µετά οι τιµές µετατόπισης ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς, καθώς 
είναι συνδεδεµένες µε την ιχνηλάτηση υπέρυθρων πραγµατικού χρόνου του ασθενούς.

Hide Window Επιστρέφει στην προβολή τοποθέτησης, αφού δοθεί εξουσιοδότηση 
για τη θεραπεία.

Always 
Authorize

Οταν είναι ενεργοποιηµένο, η θεραπεία εξουσιοδοτείται αυτόµατα, 
ανεξάρτητα από τη θέση του ασθενούς, όπως αυτή ιχνηλατείται 
από το bñ~Åqê~Å. 
Οταν αυτό το πλαίσιο επιλογής είναι ενεργοποιηµένο, το bñ~Åqê~Å
εξουσιοδοτεί τη θεραπεία, όταν λαµβάνεται ένα αντίστοιχο αίτηµα 
από το γραµµικό επιταχυντή. Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση 
µόνο για τις θεραπείες που δεν χρησιµοποιούν το bñ~Åqê~Å για την 
τοποθέτηση.

Μην ενεργοποιείτε ποτέ το σηµάδι ελέγχου ^äï~óë=
^ìíÜçêáòÉ ενώ χρησιµοποιείτε το bñ~Åqê~Å για την 
τοποθέτηση του ασθενούς.

Εξάρτηµα Λειτουργία

Εικονίδιο Περιγραφή

Ενεργή επικοινωνία

Ανενεργή επικοινωνία



OOQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

fl¼½şýˇ½ž=ð˝Þž³ž=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=ł¹ˇýýÐð−Ć²=š×Ð½ˇ₣¼Þ½˚²=s~êá~å=qêìÉ_É~ã

  

Ú¹ş×−²=
×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²=łÐˇ=
ˇÞ½ˇÝÝˇł¸=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ

Η ανταλλαγή δεδοµένων µε το γραµµικό επιταχυντή µπορεί να λάβει χώρα, µόνο όταν ο 
γραµµικός επιταχυντής εισέλθει σε κατάσταση mode up λειτουργίας, όπως υποδεικνύεται 
από το εικονίδιο jçÇÉ=ré=Ñêçã=iáå~Å. Για να εισέλθει ο γραµµικός επιταχυντής σε 
κατάσταση mode up λειτουργίας:

Το πρώτο πεδίο που γίνεται mode up είναι το πεδίο ρύθµισης στην κεντρική θέση κρεβατιού. 
Αυτό είναι υποχρεωτικό για το σχέδιο θεραπείας. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου πεδίου 
(θεραπείας) θα οδηγήσει σε εσφαλµένη διόρθωση της γωνίας της τράπεζας. Τα πεδία που 
περιέχουν σχεδιασµένη θέση κρεβατιού µεταξύ -5° και +5° γύρω από την κεντρική θέση 
θεωρούνται ως πιθανά πεδία ρύθµισης. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιείται το κουµπί 
mêÉéçëáíáçåáåÖ.

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=½ž²=
½−×−¦˚½ž³ž²

Βήµα

Πατήστε το κουµπί mêÉé~êÉ στο αποκλειστικό πληκτρολόγιο του συστήµατος TrueBeam.

Βήµατα

 1. Κάντε κλικ στο mçëáíáçåáåÖ σε συνδυασµό µε ένα πιθανό πεδίο ρύθµισης.

Σας ζητείται να αποφασίσετε αν η τρέχουσα διόρθωση θα πρέπει να εφαρµοστεί 
στις θέσεις κρεβατιού (συµπεριλαµβανοµένης της περιστροφής ισόκεντρου του 
κρεβατιού) όλων των άλλων πεδίων. 

 2. Κάντε κλικ στο vÉë, αν θέλετε να το επιβεβαιώσετε.

Οι τιµές διόρθωσης (couch deltas) προστίθενται στις αντίστοιχες συντεταγµένες 
όλων των άλλων πεδίων, µόλις ολοκληρωθεί µε επιτυχία η επανατοποθέτηση του 
κρεβατιού από το γραµµικό επιταχυντή.

Η κονσόλα θεραπείας 4D Varian επισηµαίνει τις τιµές σχεδίου που ενηµερώνονται 
από το bñ~Åqê~Å, προσθέτοντας το πρόθεµα “)” στις µεµονωµένες τιµές.
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

ÚÐý˚²=ðˇ½˙³½ˇ³ž² Το εικονίδιο στην περιοχή pí~íìë του ^af=`çìÅÜ=`çåíêçä=fåíÉêÑ~ÅÉ υποδηλώνει την 
τρέχουσα κατάσταση της διεπαφής. 

Μην χρησιµοποιείτε το λογισµικό-πελάτη ADI του Exactrac, ενώ το λογισµικό 
ExacTrac δεν βρίσκεται στην κατάσταση προβολής τοποθέτησης υπέρυθρων. 
Το παράθυρο του λογισµικού-πελάτη ADI του Exactrac µπορεί να επικαλύπτει 
σηµαντικές πληροφορίες.

Κατάσταση Περιγραφή

Not Connected ∆εν έχει δηµιουργηθεί σύνδεση είτε µε το γραµµικό επιταχυντή 
είτε µε το bñ~Åqê~Å.

No Patient
Ολες οι συνδέσεις λειτουργούν, αλλά δεν έχει ανιχνευθεί ασθενής 
από το bñ~Åqê~Å (δεν είναι ορατός κανένας δείκτης υπέρυθρων ή 
είναι ορατός ανεπαρκής αριθµός δεικτών).

Patient Visible Η θέση και οι γωνίες του τρέχοντος ασθενούς λαµβάνονται τη 
συγκεκριµένη στιγµή από το σύστηµα ExacTrac.

Couch Moving
Εχει σταλεί αίτηµα µετατόπισης (“Prepositioning” ή “Positioning”) 
στο γραµµικό επιταχυντή και το σύστηµα περιµένει το σήµα 
“Movement completion” από το γραµµικό επιταχυντή.

Authorized
Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται µόλις εξουσιοδοτηθεί η θεραπεία 
µε το κουµπί ^ìíÜçêáòÉ και παραµένει ενεργό µέχρι το επόµενο 
mode up λειτουργίας του γραµµικού επιταχυντή.

Isoc. Phantom 
Detected

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å µπορεί να δει και να παρακολουθήσει το 
οµοίωµα βαθµονόµησης ισόκεντρου. 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ^af=`çìÅÜ=`çåíêçä=fåíÉêÑ~ÅÉ
για την αυτόµατη επανατοποθέτηση του οµοιώµατος, π.χ. στη 
διάρκεια της βαθµονόµησης του συστήµατος.

X-ray Phantom 
Detected

Το σύστηµα ExacTrac µπορεί να δει και να παρακολουθήσει το 
οµοίωµα βαθµονόµησης ακτίνων Χ. 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ADI Couch Control Interface 
για την αυτόµατη επανατοποθέτηση του οµοιώµατος, π.χ. στη 
διάρκεια της βαθµονόµησης του συστήµατος.
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fl¼½şýˇ½ž=ð˝Þž³ž=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=ł¹ˇýýÐð−Ć²=š×Ð½ˇ₣¼Þ½˚²=s~êá~å=qêìÉ_É~ã

  

TKUKO „Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=ð˝Þž³ž²=½−¼=ð¹šŁˇ½Ð−Ć

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μόλις αποσταλεί η µετατόπιση στο γραµµικό επιταχυντή TrueBeam, χρησιµοποιήστε το 
χειριστήριο που βρίσκεται στην αίθουσα ή το αποκλειστικό πληκτρολόγιο στην περιοχή της 
κονσόλας, για να ενεργοποιήσετε την κίνηση του κρεβατιού.

ı¹¸³ž=½−¼=
₣šÐ¹Ð³½ž¹˝−¼=
ð¹šŁˇ½Ð−Ć=
qêìÉ_É~ã=

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης της αυτόµατης κίνησης του 
κρεβατιού µε το χειριστήριο κρεβατιού του γραµµικού επιταχυντή Varian TrueBeam. 
Επεξηγούνται µόνο οι χειρισµοί που είναι απαραίτητοι για την αυτόµατη τοποθέτηση 
κρεβατιού σε συνδυασµό µε το bñ~Åqê~Å. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτό 
το χειριστήριο, καθώς και για γενικές προφυλάξεις ασφάλειας, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση 
συστήµατος που παρέχεται µε τον επιταχυντή.

 Εικόνα 93

Μόλις το bñ~Åqê~Å στείλει µια µετατόπιση στο σύστηµα TrueBeam, ανάβει αυτόµατα το 
κουµπί jçîÉ=`çìÅÜ. Πατήστε µία φορά αυτό το κουµπί και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε 
την αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού, πιέζοντας ταυτόχρονα και τις δύο µπάρες 
„Þš¹ł−×−˝ž³ž²=ð˝Þž³ž² του χειριστηρίου.

 Εικόνα 94

Μόλις επιτευχθεί η θέση στόχος, το κουµπί jçîÉ=`çìÅÜ σβήνει.

Να επαληθεύετε πάντα ότι το ExacTrac επιβεβαιώνει τη θέση στόχο, 
εµφανίζοντας το εικονίδιο “OK”. Μην υποβάλετε τον ασθενή σε θεραπεία, αν 
δεν έχει εµφανιστεί το εικονίδιο OK. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε το 
βήµα επανατοποθέτησης, κάνοντας ξανά κλικ στο κουµπί mçëáíáçåáåÖ.

Αρ. Εξάρτηµα

a Φορητό εξάρτηµα κρεβατιού

Αρ. Εξάρτηµα

a Μπάρες ενεργοποίησης κίνησης

a

a

a
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Ó¹−J½−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

ı¹¸³ž=½ž²=
ð−Þ³şÝˇ²=
qêìÉ_É~ã

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης της αυτόµατης κίνησης του 
κρεβατιού από την κονσόλα του γραµµικού επιταχυντή Varian TrueBeam. Επεξηγούνται 
µόνο τα χειριστήρια που είναι απαραίτητα για την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού σε 
συνδυασµό µε το bñ~Åqê~Å. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτή την κονσόλα, 
καθώς και για γενικές προφυλάξεις ασφάλειας, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση συστήµατος 
που παρέχεται µε τον επιταχυντή.

 Εικόνα 95

Μόλις το bñ~Åqê~Å στείλει µια µετατόπιση στο σύστηµα TrueBeam, ανάβει αυτόµατα το 
κουµπί ̀ çìÅÜ=iáåÉ~ê. Πατήστε µία φορά αυτό το κουµπί και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε 
την αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού, πιέζοντας ταυτόχρονα και τις δύο γραµµές 
ενεργοποίησης κίνησης της κονσόλας.

a

s
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fl¼½şýˇ½ž=ð˝Þž³ž=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=ł¹ˇýýÐð−Ć²=š×Ð½ˇ₣¼Þ½˚²=s~êá~å=qêìÉ_É~ã

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για λόγους ασφάλειας, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë µε την κονσόλα TrueBeam. Χρησιµοποιήστε το φορητό εξάρτηµα του κρεβατιού, 
για να ενεργοποιήσετε το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë.

Αρ. Εξάρτηµα

a Κουµπί Couch Linear

s Κουµπιά Motion Enable
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‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

U ‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

UKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

UKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Λήψη εικόνων ακτίνων Χ Σελίδα 230

Σύντηξη εικόνων ακτίνων Χ Σελίδα 240

Ιχνηλάτηση απόκλισης δεικτών Σελίδα 270

Επαλήθευση ακτίνων Χ Σελίδα 271
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È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKO È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

UKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μετά την προ-τοποθέτηση του ασθενούς, µπορείτε να εκτελέσετε διόρθωση της θέσης του 
ασθενούς βάσει των ακτίνων Χ, εφόσον το σύστηµα bñ~Åqê~Å διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα.
Με βάση ένα πάχος τοµής σάρωσης CT της τάξης των 3 mm ή µικρότερο, η διόρθωση 
ακτίνων Χ µπορεί να µειώσει τις αποκλίσεις σε λιγότερο από 1,5 mm σε όλες τις 
κατευθύνσεις, όταν τοποθετούνται άκαµπτα οµοιώµατα σώµατος. Αν θέλετε να µάθετε 
επακριβώς την ακρίβεια που µπορεί να επιτύχει το µηχάνηµά σας, συµβουλευθείτε το 
πρωτόκολλο αποδοχής που συµπληρώθηκε κατά την εγκατάσταση. Κατά την τοποθέτηση 
πραγµατικού ασθενούς, η συνολική απόκλιση τοποθέτησης µπορεί να είναι µεγαλύτερη, 
π.χ. όταν γίνεται θεραπεία ευκίνητων αλλοιώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για τις θεραπείες µε συγχρονισµό, παρέχεται ξεχωριστή ροή εργασιών για 
διόρθωση βάσει ακτίνων Χ (βλ. “Λήψη ακτίνων Χ µε συγχρονισµό” στη σελίδα 299). 

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
‚Ðş¹¦ğ³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Για να ενεργοποιήσετε τη διόρθωση ακτίνων Χ για θεραπείες χωρίς συγχρονισµό, πατήστε 
uJo~ó=`çêêÉÅíáçå στον πίνακα πλοήγησης.

„ÐðşÞˇ=ˇð½˝ÞğÞ=u

 Εικόνα 96
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‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Η διόρθωση ακτίνων Χ πρέπει να γίνεται πριν από κάθε βήµα θεραπείας, όταν 
υπάρχει νέα θέση θεραπείας ή γωνία κρεβατιού.

Η  διόρθωση  και  επαλήθευση  ακτίνων  Χ  είναι  υποχρεωτικές  όταν  
πραγµατοποιείται ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο, καθώς η θέση της ŠÐ˙½ˇþž²=
½−×−¦˚½ž³ž²=̌ ð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς 
µεταξύ των κλασµάτων και επίσης από τη θέση του šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=
ˇ¼₣˚Þˇ που προσαρτήθηκε κατά τη σάρωση CT. 

Για να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, αφού ολοκληρωθεί η 
τοποθέτηση υπέρυθρων, πρέπει να πραγµατοποιείται επαλήθευση ακτίνων Χ σε 
κάθε περιστροφή του κρεβατιού ή σε κάθε ρύθµιση της θέσης του ασθενούς. 

Το bñ~Åqê~Å δεν είναι διαγνωστικό σύστηµα. Οι εικόνες ακτίνων Χ δεν πρέπει 
να χρησιµοποιούνται ως βάση για τη διάγνωση του ασθενούς.
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È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKOKO Ô¼¦ý˝³šÐ²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Ô¼¦ý˝³šÐ²=Ý¸Ğž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 97

ÒĆ³½žýˇ=ˇÞˇ¾−¹˙² Το σύστηµα αναφοράς που έχει οριστεί στις ρυθµίσεις ασθενούς (βλ. σελίδα 180) εµφανίζεται 
σε αυτή την οθόνη στην περιοχή mçëáíáçåáåÖ=Ä~ëÉÇ=çå. 

Ú¹ş×−²=ˇÝÝˇł¸²=
½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²=
ˇÞˇ¾−¹˙²

Για να αλλάξετε το σύστηµα αναφοράς που έχει οριστεί ή το τρέχον ισόκεντρο θεραπείας 
(βλ. “Τρόπος επιλογής ισόκεντρου” στη σελίδα 183), πατήστε m~íáÉåí=pÉííáåÖë στο κάτω 
αριστερό τµήµα της οθόνης.

„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž Για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες που εµφανίζονται στην οθόνη και να προχωρήσετε 
στο επόµενο βήµα, πατήστε kÉñí. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Axial, coronal και 
sagittal

Προβολές της τρέχουσας τοµής CT, που εµφανίζουν 
το τρέχον ισόκεντρο θεραπείας.

s ∆ηλώνει την κατεύθυνση της προβολής.

d Ρυθµίζει τη µεγέθυνση της προβολής.

f aoo=mêÉîáÉï Εµφανίζει µια προσέγγιση των ακτίνων Χ που 
αναµένεται από κάθε σωλήνα.

a

s

d

f



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OPP

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKOKP È¸Ğž=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν ως σύστηµα αναφοράς χρησιµοποιείτε δείκτες σώµατος και η θέση τους στο δέρµα του 
ασθενούς δε συµφωνεί µε τις πληροφορίες που παρέχονται στις εικόνες της σάρωσης, δεν 
µπορείτε να ενηµερώσετε τη θέση του ασθενούς και εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα 
σφάλµατος.

 Εικόνα 98

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε για τα εξής:

„Þžý˚¹ğ³ž=¦˚³ž²=
ˇ³¦šÞ−Ć²

 Εικόνα 99

Βήµατα

 1. Εχει φορτωθεί το σωστό αρχείο για τον ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε 
θεραπεία (βλ. σελίδα 168).

 2. Ο ασθενής έχει προ-τοποθετηθεί σωστά στο ισόκεντρο (βλ. σελίδα 204).

 3. Πατήστε lâ για να ενηµερωθεί η θέση του ασθενούς.



OPQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=
šÞžý˚¹ğ³ž²=½ž²=
¦˚³ž²=½−¼=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Αν αποτύχει η ενηµέρωση της θέσης του ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι τα 
δεδοµένα ασθενούς που έχουν φορτωθεί αντιστοιχούν στον ασθενή. Πριν 
προχωρήσετε, πρέπει να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι έχουν φορτωθεί τα σωστά 
δεδοµένα. Η θεραπεία του ασθενούς µε εσφαλµένα δεδοµένα µπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό ή και θάνατο.

Βήµατα

 1. Βεβαιωθείτε ότι η προ-τοποθέτηση του ασθενούς έχει γίνει σωστά σε σχέση µε 
το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή (βλ. “Προ-τοποθέτηση του ασθενούς” 
στη σελίδα 203). 

Ο ασθενής πρέπει να µείνει ακίνητος κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

 2. Πατήστε cáåáëÜ για να ενηµερωθεί η θέση του ασθενούς. Στη συνέχεια 
µεταφέρεστε κατευθείαν στη λήψη ακτίνων Χ (βλ. “Λήψη εικόνων ακτίνων Χ” 
στη σελίδα 237).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OPR

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKOKQ È¸Ğž=ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν ως σύστηµα αναφοράς χρησιµοποιείτε τη ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=½−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ=
½−×−¦˚½ž³ž²=bq ή τον ˇ³½˚¹ˇ=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=½−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ=½−×−¦˚½ž³ž²=bq, 
εµφανίζεται µια ζωντανή τροφοδοσία βίντεο, όπου µπορείτε να επαληθεύσετε ότι η διάταξη 
έχει τοποθετηθεί σωστά.

Ì¦şÞž=
oÉÑÉêÉåÅÉ=pí~ê

 Εικόνα 100

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
½ž²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε για τα εξής:

Βήµατα

 1. Ο ασθενής έχει προ-τοποθετηθεί σωστά στο ισόκεντρο (βλ. σελίδα 204).

 2. Η διάταξη τοποθέτησης βρίσκεται κοντά στην περιοχή θεραπείας. Επειδή ο 
ˇ³½˚¹ˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq δεν  είναι  
ακτινοδιαπερατοί, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεµποδίζεται η λήψη ακτίνων Χ.

Με παλαιότερα, µη προ-βαθµονοµηµένα συστήµατα κάµερας, οι δείκτες στη 
διάταξη τοποθέτησης επίσης επισηµαίνονται µε κόκκινο χρώµα, µόλις η διάταξη 
τοποθέτησης είναι πλήρως ορατή από τις κάµερες υπέρυθρων.

 3. Οταν έχει τοποθετηθεί σωστά τόσο ο ασθενής όσο και η διάταξη, πατήστε kÉñí
για να ενηµερώσετε τη λήψη των δεικτών: 

• Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει µερικά δευτερόλεπτα και απεικονίζεται σε µια 
γραµµή προόδου. 

• Τώρα η διάταξη τοποθέτησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ιχνηλάτηση 
της κίνησης του κρεβατιού.



OPS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Καθώς η ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq και ο ̌ ³½˚¹ˇ²=
½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=bq=µπορούν να δηλώσουν µόνο τη 
θέση του κρεβατιού, βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δε µετακινείται κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Για το σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 
οθόνες βίντεο της αίθουσας ελέγχου.

Οταν επιβεβαιωθεί η θέση της διάταξης, µην µετακινήσετε τη διάταξη 
τοποθέτησης σε σχέση µε τον ασθενή. ∆ιαφορετικά, µπορεί να προκύψουν 
σφάλµατα τοποθέτησης ασθενούς, µε αποτέλεσµα η θεραπεία του ασθενούς να 
µην γίνει σωστά.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OPT

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKOKR È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείται το σωστό επίπεδο kV κατά τη διάρκεια της λήψης 
ακτίνων Χ: 
• Αν το επίπεδο kV είναι υπερβολικά χαµηλό, στις εικόνες ακτίνων Χ που λαµβάνονται 
ενδέχεται να είναι ορατός ο ιστός του ασθενούς. 

• Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη σύντηξη εικόνων (βλ. “Σύντηξη εικόνων 
ακτίνων Χ” στη σελίδα 240), καθώς πιθανόν να είναι δύσκολη η διαφοροποίηση 
µεταξύ των µαλακών ιστών, όπως το δέρµα του κρανίου, και των οστικών δοµών, όπως 
το κρανίο. 

Ì¦şÞž=
uJo~ó=^Åèìáëáíáçå

 Εικόνα 101



OPU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Για να διευκολύνετε την ακριβή σύντηξη των εικόνων, πρέπει να βελτιώσετε 
την ποιότητα της εικόνας ρυθµίζοντας, αναλόγως, την αντίθεση της εικόνας και 
την παραθύρωση. Προσέξτε να ισορροπήσετε σωστά την αντίθεση.

Αφού ξεκινήσει η λήψη των ακτίνων Χ, ο ασθενής πρέπει να παραµείνει στην 
ίδια θέση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Πριν από τη λήψη ακτίνων Χ, πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι ο ασθενής 
βρίσκεται µέσα στην αίθουσα θεραπείας. Για τη λήψη εκθέσεων ακτίνων Χ, 
ο χειριστής πρέπει να βρίσκεται εκτός της αίθουσας θεραπείας.

Βήµατα

 1. Βεβαιωθείτε ότι η προ-τοποθέτηση του ασθενούς έχει γίνει σωστά σε σχέση µε 
το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή (βλ. “Προ-τοποθέτηση του ασθενούς” 
στη σελίδα 203). 

Ο ασθενής πρέπει να µείνει ακίνητος κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

 2. Στην κονσόλα χειρισµού ακτίνων Χ (βλ. “Κονσόλες λειτουργίας ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 95), επιλέξτε ένα επίπεδο ενέργειας για τις ακτίνες Χ, το οποίο θα είναι 
κατάλληλο για τη διαδικασία που θα εκτελεστεί.

 3. Λάβετε µια εικόνα ακτίνων Χ χρησιµοποιώντας το σωλήνα 1, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που βλέπετε στην οθόνη. 

 4. Ρυθµίστε την αντίθεση της εικόνας και την παραθύρωση, αν χρειάζεται (βλ. 
“Παραθύρωση και βελτίωση αντίθεσης” στη σελίδα 267). 

Η εικόνα ακτίνων Χ πρέπει να συµφωνεί κατά προσέγγιση µε την προεπισκόπηση 
DRR στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να διευκολυνθεί η ακριβής σύντηξη 
εικόνων.

 5. Λάβετε µια εικόνα ακτίνων Χ χρησιµοποιώντας το σωλήνα 2, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που βλέπετε στην οθόνη. 

 6. Πατήστε kÉñí=για να προχωρήσετε στη σύντηξη των εικόνων. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OPV

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Αν η λήψη των εικόνων αποτύχει µετά από τρεις προσπάθειες, π.χ. αν δεν είναι 
δυνατή η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εικόνας, διακόψτε τη θεραπεία και 
επαναλάβετε τη βαθµονόµηση του συστήµατος. Αν η λήψη εικόνων εξακολουθεί 
να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab. 

Πριν ξεκινήσει η λήψη ακτίνων Χ, βεβαιωθείτε ότι ο ορθοστάτης δεν 
παρεµποδίζει το οπτικό πεδίο µεταξύ των σωλήνων ακτίνων Χ και των 
επίπεδων ανιχνευτών. Για το σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 
οθόνες βίντεο της αίθουσας ελέγχου. Μην ξεχνάτε να επιλέγετε το σωστό 
σωλήνα ακτίνων Χ στην κονσόλα ακτίνων Χ για κάθε εικόνα που θέλετε.



OQM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKP ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

UKPKN „×Ð³ðş×ž³ž=½ğÞ=−¦−ÞćÞ=³ĆÞ½žþž²=ðˇÐ=ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για τη διόρθωση της τρέχουσας θέσης του ασθενούς, παρέχονται διάφορες επιλογές:
• Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως αναφορά την οστική δοµή, µπορείτε να συγκρίνετε τις 
εικόνες DRR, οι οποίες προκύπτουν από τις εικόνες σάρωσης CT που έχουν εισαχθεί, µε 
τις εικόνες ακτίνων Χ που έχουν ληφθεί. Κατ’ αυτό τον τρόπο µπορείτε να διαπιστώσετε 
π.χ. αν ένας ασθενής έχει µετακινηθεί ελαφρώς µέσα στο σύστηµα µασκών 
(βλ. “Ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο για κρανιακές θεραπείες” στη σελίδα 207).

• Αν προτιµάτε να χρησιµοποιείτε ως αναφορά τους εµφυτευµένους δείκτες, µπορείτε να 
συγκρίνετε τη θέση των εµφυτευµένων δεικτών που σηµαίνονται στο σύνολο εικόνων 
CT κατά τον ορισµό των εµφυτευµένων δεικτών (βλ. “Θέσεις εµφυτευµένων δεικτών” 
στη σελίδα 186) µε την τρέχουσα θέση των εµφυτευµένων δεικτών, όπως αυτή 
εµφανίζεται στις εικόνες ακτίνων Χ. 

cìëáçå=~åÇ=
pÜáÑí=aÉíÉÅíáçå

 Εικόνα 102

„×ÐÝ−ł˚²=³ĆÞ½žþž²

Αρ. Εξάρτηµα

a Σύντηξη µε χρήση οστικής δοµής

s Σύντηξη βάσει εµφυτευµένων δεικτών

a s

Επιλογές

Για να εκτελέσετε αυτόµατη ή χειροκίνητη σύντηξη βάσει οστικής δοµής, επιλέξτε 
_çåó=(βλ. σελίδα 243).

Για εκτέλεση σύντηξης βάσει εµφυτευµένων δεικτών, επιλέξτε fãéä~åíë=(βλ. σελίδα 255).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OQN

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ó¹−Ł−Ý˚²=šÐðşÞˇ²=J=
Ì³½Ðð¸=³ĆÞ½žþž

Για την οστική σύντηξη, εµφανίζονται δύο προβολές οι οποίες περιέχουν: 
• Εικόνες DRR
• Εικόνες ακτίνων Χ
Σε κάθε περίπτωση, δηµιουργείται η εικόνα DRR, ώστε να εµφανίζεται η ίδια γωνία µε την 
αντίστοιχη εικόνα ακτίνων Χ. Κατ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η ακριβής σύγκριση και 
αποτρέπεται η ερµηνεία της περιστροφής του ασθενούς ως σφάλµα παράλληλης 
µετατόπισης. 
Οι εικόνες µπορεί να είναι:
• Επικαλυπτόµενες (βλ. “Λειτουργίες επικάλυψης εικόνων” στη σελίδα 244). Στη 
συνέχεια, µπορείτε να αντιστοιχίσετε παρόµοιες εσωτερικές δοµές, ώστε να υπολογίσετε 
σωστά την απαιτούµενη µετατόπιση.

• Περιορισµένες (βλ. “Οστική σύντηξη - Λειτουργίες περιορισµού” στη σελίδα 245).
Αφού εφαρµοστεί η µετατόπιση της διόρθωσης, η θέση του ασθενούς θα αποκλίνει από την 
αρχική θέση (π.χ. όπως δηλώνεται από τον šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=̌ ¼₣˚Þˇ=ðˇÐ=½−=¹¼¦ýÐ³½¸=
½ž²=¦˚³ž²=³½ş₣−¼ στην περίπτωση των θεραπειών ακτινοχειρουργικής χωρίς πλαίσιο).
Βλ. “Οστική σύντηξη - Χειροκίνητη σύντηξη” στη σελίδα 248 και στην ενότητα “Οστική 
σύντηξη - Αυτόµατη σύντηξη” στη σελίδα 251.

Ó¹−Ł−Ý˚²=šÐðşÞˇ²=J=
ÒĆÞ½žþž=
šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=
ŠšÐð½ćÞ

Η σύντηξη εικόνων βάσει δεικτών συνιστάται όταν ο όγκος-στόχος σχεδιασµού είναι 
ευκίνητος σε σχέση µε την οστική δοµή του ασθενούς.
Οι θέσεις των εµφυτευµένων δεικτών επισηµαίνονται στις εικόνες ακτίνων Χ που 
λαµβάνονται, στη θέση που ορίζεται στις ρυθµίσεις ασθενούς (βλ. “Χειρισµός των 
εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 190). Η θέση των επισηµασµένων δεικτών µπορεί στη 
συνέχεια να αντιστοιχιστεί µε τη θέση των πραγµατικών εµφυτευµένων δεικτών στις 
εικόνες ακτίνων Χ, προκειµένου να υπολογιστεί σωστά η απαιτούµενη µετατόπιση.
Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την παραθύρωση των εικόνων για να βελτιώσετε τη σύντηξη 
εικόνων βάσει δεικτών (βλ. “Τρόπος εκτέλεσης ανίχνευσης δεικτών” στη σελίδα 256).

ÔĆ¦ýÐ³ž=
ýšł˚¦¼Þ³ž²=
×¹−Ł−ÝćÞ

Ú¹ş×−²=
×¹−³ˇ¹ý−ł¸²=
¹¼¦ý˝³šğÞ=aoo=
ðˇÐ=Šš˝ð½ž

Αν χρειάζεται, µπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις DRR και εµφυτευµένων δεικτών 
που έχουν οριστεί για αυτόν τον ασθενή (βλ. “Ρυθµίσεις DRR” στη σελίδα 183 και “Θέσεις 
εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 186) χρησιµοποιώντας το κουµπί m~íáÉåí=pÉííáåÖë.

Επιλογές

Για να ρυθµίσετε τη µεγέθυνση χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ζουµ. 

Για να κεντράρετε την οθόνη 
σε µια συγκεκριµένη περιοχή 
µετά το ζουµ

χρησιµοποιήστε το εικονίδιο πανοραµικής 
λήψης.



OQO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=˚łð¹Ð³ž²=
½ž²=³ĆÞ½žþž²

Αφού ολοκληρώσετε και επιθεωρήσετε οπτικά τη σύντηξη των εικόνων για να βεβαιωθείτε 
για την ακρίβεια, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ^ééêçîÉ (βλ. “Τρόπος 
έγκρισης της σύντηξης” στη σελίδα 250) για να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσµατα, π.χ. για 
σκοπούς χρέωσης. Μπορείτε επίσης να εγκρίνετε τη σύντηξη:
• Κατά την αναθεώρηση των ολοκληρωµένων θεραπειών ασθενούς στην οθόνη m~íáÉåí=

j~å~ÖÉê (βλ. “Αναθεώρηση και αναπαραγωγή” στη σελίδα 392). 
• Κατά τη χρήση οποιουδήποτε κατάλληλα διαµορφωµένου, αποµακρυσµένου σταθµού 
εργασίας (βλ. “Αποµακρυσµένη ζωντανή πρόσβαση στο σταθµό εργασίας ExacTrac” 
στη σελίδα 378).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OQP

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKO Ì³½Ðð¸=³ĆÞ½žþž=J=„×ÐÝ−ł˚²=š×Ðð˙Ý¼Ğž²=šÐðşÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μπορείτε να προσαρµόσετε την εµφάνιση της εικόνας µε διάφορες λειτουργίες 
επικάλυψης, οι οποίες απλοποιούν τόσο τη σύγκριση των δεδοµένων εικόνας όσο και την 
αναθεώρηση της σύντηξης (βλ. “Λειτουργίες επικάλυψης εικόνων” στη σελίδα 244).
Στη συνέχεια µπορείτε να αντιστοιχίσετε παρόµοιες εσωτερικές δοµές, ώστε να 
υπολογίσετε σωστά τη ζητούµενη µετατόπιση.

„×ÐÝ−ł˚²=
š×Ðð˙Ý¼Ğž²

 Εικόνα 103

‚š˝łýˇ½ˇ=šÐðşÞğÞ

 Εικόνα 104

a

s

d f

g



OQQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
š×Ðð˙Ý¼Ğž²=
šÐðşÞğÞ

Πρέπει να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες επικάλυψης εικόνων για να 
επαληθεύσετε την ακρίβεια της σύντηξης στις δύο προβολές εικόνας, ιδίως όταν οι 
εικόνες περιέχουν µια σειρά παρόµοιων δοµών, όπως σπονδύλους.

Μην εκτελέσετε τη θεραπεία του ασθενούς, αν δεν είναι δυνατή η ακριβής 
σύντηξη των εικόνων.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a X-ray -> DRR

Χρησιµοποιώντας  το  ρυθµ ιστικό ,  µπορείτε  να  
ρυθµίσετε την εικόνα DRR και ακτίνων Χ, ώστε να 
εµφανίζεται µεγαλύτερο µέρος από την εικόνα DRR 
και µικρότερο µέρος από την εικόνα ακτίνων Χ, και το 
αντίστροφο.

s Add
Με αυτήν την επιλογή η εικόνα ακτίνων Χ εµφανίζεται 
σε υπέρθεση πάνω στην εικόνα DRR. Και οι δύο 
εικόνες εµφανίζονται στην κλίµακα του γκρίζου.

d Subtract
Με αυτήν την επιλογή εµφανίζεται διαφορετική εικόνα 
για τις ακτίνες Χ και την εικόνα DRR. Αν οι δύο 
εικόνες είναι ίδιες, εµφανίζεται µια µαύρη προβολή.

f Amber/Blue
Με αυτήν την επιλογή η εικόνα ακτίνων Χ (µπλε 
χρώµα) εµφανίζεται σε υπέρθεση πάνω στην εικόνα 
DRR (πορτοκαλί χρώµα).

g Spyglass

Με αυτήν την επιλογή εµφανίζεται ένα τµήµα της 
εικόνας DRR για ευκολότερη σύγκριση µε την εικόνα 
ακτίνων Χ. 

• Μπορείτε να µετακινήσετε το µεγεθυντικό φακό 
κρατώντας  πατηµένο το αριστερό κουµπί  του 
ποντικιού και σύρνοντας το ποντίκι.

• Μπορείτε να προσαρµόσετε το µέγεθος του 
µ εγεθυντ ικού  φακού  χρησ ιµοπο ιώντας  το  
ρυθµιστικό ëã~ää=-> ä~êÖÉ=που εµφανίζεται όταν 
έχετε επιλέξει τη λειτουργία Spyglass. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OQR

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKP Ì³½Ðð¸=³ĆÞ½žþž=J=ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=×š¹Ð−¹Ð³ý−Ć

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ασθενή µε µεγαλύτερη ασφάλεια, περιορίζοντας την 
επιτρεπόµενη µετατόπιση και αποκλείοντας τις πληροφορίες της εικόνας, π.χ. την κάτω 
γνάθο, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανακρίβειες στη σύντηξη.

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
×š¹Ð−¹Ð³ý−Ć

 Εικόνα 105

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
ý˚łÐ³½ž²=
ýš½ˇ½ş×Ð³ž²

Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό cìëáçå=iáãáí στην οθόνη cìëáçå=C=pÜáÑí=aÉíÉÅíáçå για να 
ορίσετε τη µέγιστη επιτρεπόµενη µετατόπιση της εικόνας κατά την αντιστοίχιση εικόνων 
ακτίνων Χ και DRR στη διάρκεια της αυτόµατης οστικής σύντηξης.
Γενικά, συνιστάται υψηλότερη τιµή προκειµένου να είναι δυνατή η ευέλικτη µετατόπιση 
διόρθωσης στη διάρκεια της σύντηξης.
Ωστόσο, αν οι εικόνες περιέχουν µια σειρά παρόµοιων δοµών, π.χ. σπονδύλους, συνιστάται 
χαµηλότερη τιµή για να αποτραπούν εσφαλµένα αποτελέσµατα σύντηξης.
Βλ. “Ορισµός µέγιστου εύρους σύντηξης” στη σελίδα 449.

Αν η τιµή για το όριο της σύντηξης είναι πολύ υψηλή ή χαµηλή, πιθανόν να µην 
είναι δυνατή η σωστή αυτόµατη σύντηξη των εικόνων. 



OQS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
×š¹Ð−₣¸²=
šÞŠÐˇ¾˚¹−Þ½−²=
EolfF

Μπορείτε να ορίσετε µια περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) για να εξαιρέσετε συγκεκριµένες 
δοµές των δεδοµένων της εικόνας από τη σύντηξη εικόνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ .  Οταν  πραγµατοποιείται  ακτινοχειρουργική  χωρίς  πλαίσιο  (βλ .  
“Ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο για κρανιακές θεραπείες” στη σελίδα 207), συνιστάται η 
χρήση της λειτουργίας περιοχής ενδιαφέροντος για να αποκλειστεί το δέρµα της κεφαλής και 
το άκρο του κρανίου, προκειµένου να αυξηθεί η ακρίβεια της αυτόµατης σύντηξης.

Ì¦şÞž=oÉÖáçå=
çÑ=fåíÉêÉëí=EolfF

 Εικόνα 106

Βήµατα

 1. Πατήστε aÉÑáåÉ στην περιοχή olf στην οθόνη cìëáçå=C=pÜáÑí=aÉíÉÅíáçå.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου oÉÖáçå=çÑ=fåíÉêÉëí=EolfF που θα εµφανιστεί, τοποθετήστε 
το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη δοµή που θέλετε να αποκλειστεί.

Η επιλεγµένη περιοχή δηλώνεται µε έναν µπλε κύκλο. Για να ρυθµίσετε το 
µέγεθος του µπλε κύκλου, χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό jáå -> j~ñ. 

 3. Πατώντας το αριστερό κουµπί του ποντικιού επιλέγετε µια περιοχή για 
αποκλεισµό.

Για να διαγράψετε την επιλεγµένη περιοχή ή µέρος αυτής, πατήστε το δεξιό 
κουµπί του ποντικιού.

 4. Η περιοχή που εµφανίζεται τώρα µε κόκκινο χρώµα θα εξαιρεθεί από την 
αυτόµατη σύντηξη εικόνων.

 5. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή την περιοχή για την αυτόµατη σύντηξη εικόνων 
και να εξαιρέσετε όλες τις άλλες περιοχές, πατήστε fåîÉêí.

 6. Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας και να επιστρέψετε στην οθόνη cìëáçå=C=
pÜáÑí aÉíÉÅíáçå, πατήστε lh.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OQT

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=
ˇ×šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
½ž²=×š¹Ð−₣¸²=
šÞŠÐˇ¾˚¹−Þ½−²

Βλ. “Ορισµός περιοχών ενδιαφέροντος για τις εικόνες ακτίνων Χ” στη σελίδα 450.

Επιλογές

Για να απενεργοποιήσετε την εµφάνιση της περιοχής ενδιαφέροντος, πατήστε eáÇÉ
στην περιοχή olf της οθόνης cìëáçå=C=pÜáÑí=aÉíÉÅíáçå. Η περιοχή ενδιαφέροντος που 
ορίσατε εξακολουθεί να λαµβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια της σύντηξης εικόνων.

Για να εκτελέσετε σύντηξη εικόνων χωρίς να εφαρµόσετε περιοχή ενδιαφέροντος, 
πατήστε `äÉ~ê στην οθόνη oÉÖáçå=çÑ=fåíÉêÉëí=EolfF. 



OQU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKQ Ì³½Ðð¸=³ĆÞ½žþž=J=ıšÐ¹−ð˝Þž½ž=³ĆÞ½žþž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η χειροκίνητη σύντηξη πραγµατοποιείται ως αυτόνοµη διαδικασία ή ως προετοιµασία για 
τη µετέπειτα αυτόµατη σύντηξη. 
Με τη χειροκίνητη σύντηξη υπολογίζεται η κατακόρυφη, η διαµήκης και η πλευρική 
µετατόπιση. 
Στη συνέχεια, οι γωνιακές περιστροφές υπολογίζονται µε την αυτόµατη σύντηξη 
(βλ. “Οστική σύντηξη - Αυτόµατη σύντηξη” στη σελίδα 251).

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
³ĆÞ½žþž²

 Εικόνα 107



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OQV

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
₣šÐ¹−ð˝Þž½ž²=
³ĆÞ½žþž² Βήµατα

 1. Πατήστε j~åì~ä=στην περιοχή olf στην οθόνη cìëáçå=C=pÜáÑí=aÉíÉÅíáçå.

 2. Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες επικάλυψης εικόνων “Λειτουργίες επικάλυψης 
εικόνων” στη σελίδα 244) για να βελτιώσετε την ορατότητα.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην προβολή της εικόνας. Εµφανίζεται 
ένας σταυρός τοποθέτησης.

 4. Στην αριστερή και τη δεξιά προβολή εικόνας, πατήστε το αριστερό κουµπί του 
ποντικιού και σύρετε, για να προσαρµόσετε τη θέση της εικόνας DRR έως ότου 
συµφωνήσει µε την εικόνα ακτίνων Χ.

Οταν προσαρµόζετε ένα σύνολο εικόνων, πραγµατοποιούνται αντίστοιχες αλλαγές 
και στο άλλο σύνολο, ώστε να διασφαλιστεί ο συσχετισµός των δύο προβολών.

 5. Η παράλληλη µετατόπιση που προκύπτει δηλώνεται στην περιοχή pÜáÑí.

 6. Για να αναιρέσετε τη σύντηξη οποιαδήποτε στιγµή, πατήστε oÉëÉí=στην περιοχή 
cìëáçå. Τώρα, η χειροκίνητη και η αυτόµατη σύντηξη είναι ξανά διαθέσιµες και 
µπορείτε να τις επιλέξετε.

 7. Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες επικάλυψης εικόνων (βλ. “Λειτουργίες 
επικάλυψης εικόνων” στη σελίδα 244) για να βεβαιωθείτε για την ορθότητα της 
χειροκίνητης σύντηξης.



ORM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Πρέπει να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες επικάλυψης εικόνων για να 
επαληθεύσετε την ακρίβεια της σύντηξης στις δύο προβολές εικόνας, ιδίως όταν 
οι εικόνες περιέχουν µια σειρά παρόµοιων δοµών, όπως σπονδύλους.

Μην εκτελέσετε τη θεραπεία του ασθενούς, αν δεν είναι δυνατή η ακριβής 
σύντηξη των εικόνων.

Ú¹ş×−²=˚łð¹Ð³ž²=
½ž²=³ĆÞ½žþž² Βήµατα

 1. Αν η µετατόπιση που υπολογίστηκε θεωρείται αποδεκτή από κλινική άποψη, 
πατήστε ^ééêçîÉ=για να την επιβεβαιώσετε.

 2. Συνδεθείτε µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας παραχώρησε ο 
διαχειριστής δικτύου του νοσοκοµείου (βλ. “∆ιαµόρφωση κωδικών πρόσβασης 
έγκρισης” στη σελίδα 118). 

 3. Πατήστε kÉñí για να προχωρήσετε στην αναθεώρηση της µετατόπισης 
διόρθωσης.

 4. Αν πατήσετε kÉñí πριν επαληθευτεί σωστά η σύντηξη των εικόνων, π.χ. 
χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες επικάλυψης (βλ. “Λειτουργίες επικάλυψης 
εικόνων” στη σελίδα 244), το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα.

Πατήστε kç και επιθεωρήστε οπτικά τη σύντηξη για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
ακριβής χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες επικάλυψης. 

 5. Εγκρίνετε τη σύντηξη των εικόνων όπως περιγράφηκε παραπάνω και πατήστε 
ξανά kÉñí για να προχωρήσετε στην αναθεώρηση της µετατόπισης διόρθωσης 
(βλ. “Οστική σύντηξη - Επιβεβαίωση της µετατόπισης διόρθωσης” στη 
σελίδα 253 ή “Σύντηξη εµφυτευµένων δεικτών - Επιβεβαίωση της µετατόπισης 
διόρθωσης” στη σελίδα 260).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR ORN

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKR Ì³½Ðð¸=³ĆÞ½žþž=J=fl¼½şýˇ½ž=³ĆÞ½žþž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η αυτόµατη σύντηξη εικόνων µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε ως αυτόνοµη διαδικασία είτε 
µετά από την αρχική, χειροκίνητη σύντηξη. Με την αυτόµατη σύντηξη υπολογίζεται µια 
κάθετη, διαµήκης και πλευρική µετατόπιση καθώς και οι γωνιακές περιστροφές. 

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
³ĆÞ½žþž²

 Εικόνα 108

fl¼½şýˇ½ž=³ĆÞ½žþž

„łð¹Ð³ž=½ž²=
³ĆÞ½žþž²

Τώρα µπορείτε να επιβεβαιώσετε τη σύντηξη των εικόνων χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
^ééêçîÉ (βλ. “Τρόπος έγκρισης της σύντηξης” στη σελίδα 250). 

Βήµατα

 1. Πατήστε ^ìíçã~íáÅ=στην περιοχή olf στην οθόνη cìëáçå=C=pÜáÑí=aÉíÉÅíáçå.

 2. Το σύστηµα προσαρµόζει τη θέση της εικόνας DRR, ώστε να συµφωνεί µε την 
εικόνα ακτίνων Χ.

 3. Η παράλληλη και περιστροφική µετατόπιση που προκύπτει δηλώνεται στην 
περιοχή pÜáÑí.

 4. Πατήστε oÉëÉí=στην περιοχή cìëáçå οποιαδήποτε στιγµή, για να αναιρέσετε τη 
σύντηξη. Τώρα, η χειροκίνητη και η αυτόµατη σύντηξη είναι ξανά διαθέσιµες 
και µπορείτε να τις επιλέξετε.

 5. Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες επικάλυψης εικόνων (βλ. “Λειτουργίες 
επικάλυψης εικόνων” στη σελίδα 244) για να βεβαιωθείτε για την ορθότητα της 
αυτόµατης σύντηξης.



ORO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Πρέπει να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες επικάλυψης εικόνων για να 
επαληθεύσετε την ακρίβεια της σύντηξης στις δύο προβολές εικόνας, ιδίως όταν 
οι εικόνες περιέχουν µια σειρά παρόµοιων δοµών, όπως σπονδύλους.

Μην εκτελέσετε τη θεραπεία του ασθενούς, αν δεν είναι δυνατή η ακριβής 
σύντηξη των εικόνων.

Τα αποτελέσµατα της αυτόµατης σύντηξης εικόνων δεν είναι πάντοτε σωστά. 
Για διάφορους λόγους, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να µην παραχθούν 
έγκυρα αποτελέσµατα από την αυτόµατη σύντηξη εικόνων. Η αδυναµία 
διεξοδικής επιθεώρησης κάθε αποτελέσµατος σύντηξης όσον αφορά την 
ορθότητά του, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό των ασθενών. Αν 
δεν µπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η σύντηξη εικόνων είναι σωστή, δεν πρέπει 
να συνεχίσετε τη θεραπεία.

Κατά τη θεραπεία στόχων στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, βεβαιωθείτε 
ότι η σύµπτωση εικόνων δεν έχει απενεργοποιηθεί από ένα σπόνδυλο στην 
κρανιακή ή στην ουραία κατεύθυνση. Επιθεωρήστε προσεκτικά τις πλευρές ή 
άλλη ορατή ανατοµία για να βεβαιωθείτε ότι είναι πανοµοιότυπες στις εικόνες 
DRR και στις εικόνες ακτίνων X.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν έχετε αµφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια της σύντηξης εικόνων, µπορείτε 
να επαληθεύσετε τη θέση του ασθενούς µε µια µη οµοεπίπεδη θέση του κρεβατιού. Χάρη στην 
περιστροφική κίνηση του κρεβατιού, θα έχετε µια διαφορετική άποψη της ανατοµίας που 
συχνά είναι χρήσιµη για τον αποκλεισµό σφαλµάτων σύντηξης.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR ORP

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKS Ì³½Ðð¸=³ĆÞ½žþž=J=„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ž²=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=ŠÐş¹¦ğ³ž²

Ì¦şÞž=pÜáÑí=oÉëìäí

 Εικόνα 109

flÞˇ¦šć¹ž³ž=½−¼=
ˇ×−½šÝ˚³ýˇ½−²=½ž²=
ýš½ˇ½ş×Ð³ž²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή µιας περιστροφικής µετατόπισης, το bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë πρέπει να ενεργοποιηθεί στις γενικές ρυθµίσεις (βλ. “Ρυθµίσεις µονάδας 
ροµποτικής κλίσης” στη σελίδα 112).

Αρ. Εξάρτηµα

a
Εµφανίζεται πάντοτε η υπολογισµένη µετατόπιση διόρθωσης (σφάλµα 
παράλληλης µετατόπισης).

s
Στην περίπτωση της αυτόµατης σύντηξης, εµφανίζεται επίσης µια διόρθωση για 
την περιστροφή γύρω από το ισόκεντρο.

d

Αν σηµειωθεί υπέρβαση των ορίων ασφάλειας που έχουν οριστεί για το σύστηµα 
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë που έχετε αγοράσει (βλ. “Τοποθέτηση ασθενούς µε χρήση 
του ExacTrac Robotics” στη σελίδα 331), εµφανίζονται επίσης οι αντίστοιχες 
πληροφορίες.

a s

d

Επιλογές

Αν είστε ικανοποιηµένοι µε το αποτέλεσµα της µετατόπισης, πατήστε cáåáëÜ.

Αν θέλετε να επαναλάβετε τη σύντηξη εικόνων, πατήστε _~Åâ.

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη σύντηξη εικόνων, πατήστε `~åÅÉä.



ORQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Μεγάλες µετατοπίσεις διόρθωσης (άνω των 10 mm) πιθανόν να δηλώνουν 
εσφαλµένη αυτόµατη σύντηξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επαληθεύστε ξανά τη 
µετατόπιση διόρθωσης.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR ORR

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKT ÒĆÞ½žþž=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ=J=Ú−×−¦˚½ž³ž=ðˇÐ=ˇÞ˝₣Þš¼³ž=ŠšÐð½ćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για να είναι δυνατή η διόρθωση της τρέχουσας θέσης του ασθενούς, οι επισηµασµένοι 
δείκτες που έχουν εισαχθεί στις εικόνες CT κατά τη διάρκεια του ορισµού των 
εµφυτευµένων δεικτών (βλ. “Θέσεις εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 186) συγκρίνονται 
µε τους εµφυτευµένους δείκτες αναφοράς που φαίνονται στις εικόνες ακτίνων Χ.
Στη συνέχεια, αντιπαραβάλλονται οι νέες και οι παλιές θέσεις των δεικτών προκειµένου να 
υπολογιστεί σωστά η απαιτούµενη µετατόπιση.

„×ÐÝ−ł˚²=ŠšÐð½ćÞ

 Εικόνα 110



ORS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=
ŠšÐð½ćÞ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αυτόµατη ανίχνευση δεικτών δεν είναι δυνατή, αν έχει οριστεί µόνο ένας 
εµφυτευµένος δείκτης.

Βλ. “Αυτόµατη ανίχνευση δεικτών” στη σελίδα 430.

ËĆÝÐ³ž=³½−¼²=
ŠÐˇ¦˚³Ðý−¼²=
Šš˝ð½š²

Για να εκτελέσετε κύλιση στους πράσινους σηµασµένους δείκτες που εµφανίζονται, 
χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους .
• Ο επιλεγµένος εµφυτευµένος δείκτης εµφανίζεται µε ανοιχτό πράσινο χρώµα και 
σηµαίνεται µε ένα αναγνωριστικό.

• Οι άλλοι εµφυτευµένοι δείκτες εµφανίζονται ως σκούρος πράσινος κύκλος µε έναν 
σταυρό, ο οποίος επίσης σηµαίνεται µε ένα αναγνωριστικό δείκτη.

Οι διαθέσιµοι δείκτες πρέπει να αναθεωρούνται προσεκτικά µέσω των 
κουµπιών βέλους. Για τη βελτίωση της προβολής, χρησιµοποιήστε τα εικονίδια 
ζουµ (βλ. “Ρύθµιση µεγέθυνσης προβολών” στη σελίδα 241). 

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
Þ˚ğÞ=ŠšÐð½ćÞ

Πατήστε aÉÑáåÉ για να επιστρέψετε στον ορισµό εµφυτευµένων δεικτών (βλ. “Θέσεις 
εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 186).

Βήµατα

 1. Για να διευκολύνετε την αυτόµατη ανίχνευση δεικτών, ρυθµίστε την κατανοµή 
του επιπέδου του γκρίζου στις εικόνες ακτίνων Χ µέσω του εικονιδίου 
ιστογράµµατος . Η παραθύρωση περιγράφεται στη σελίδα 268.  

 2. Πατήστε ^ìíçã~íáÅ για να τοποθετηθούν οι δείκτες µε την πράσινη επισήµανση 
στη σωστή θέση.

 3. Αν ένας δείκτης δεν είναι ορατός και στις δύο εικόνες ακτίνων Χ, εµφανίζεται 
αντίστοιχο µήνυµα, το οποίο σας προτρέπει να διαγράψετε το δείκτη για να 
αποτραπεί η ανακριβής σύντηξη εικόνων.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR ORT

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=ˇÝÝˇł¸²=
½ž²=¦˚³ž²=šÞş²=
Šš˝ð½ž

Ú¹ş×−²=ŠÐˇł¹ˇ¾¸²=
ŠšÐð½ćÞ

Πατήστε aÉäÉíÉ, για να καταργήσετε τον τρέχοντα επιλεγµένο δείκτη από τα δεδοµένα της 
εικόνας.

Βήµατα

 1. Για να επανατοποθετήσετε ένα σηµασµένο δείκτη χειροκίνητα, επιλέξτε τον 
στην προβολή χρησιµοποιώντας το δείκτη του ποντικιού, κρατήστε πατηµένο το 
αριστερό κουµπί του ποντικιού και τοποθετήστε το δείκτη πάνω από τον 
αντίστοιχο εµφυτευµένο δείκτη που φαίνεται στην εικόνα ακτίνων Χ.

 2. Για να µετακινήσετε όλους τους σηµασµένους δείκτες µαζί χωρίς να αλλάξετε τη 
σχέση τους στο χώρο, πατήστε pÜáÑí=é~ííÉêå, κάντε κλικ στην προβολή µε το 
δείκτη του ποντικιού, κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και 
σύρετε τους δείκτες στη θέση που θέλετε.

 3. Ενα  πράσινου χρώµατος δηλώνει την προηγούµενη θέση στην κάθε 
περίπτωση.

 4. Για να επαναφέρετε τους δείκτες στην προηγούµενη θέση, πατήστε oÉëÉí.



ORU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKU ÒĆÞ½žþž=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ=J=flÞ˝₣Þš¼³ž=ðˇÐ=³ĆÞ½žþž=ŠšÐð½ćÞ

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
³ĆÞ½žþž² Βήµατα

 1. Ρυθµίστε τη θέση των πράσινων σηµασµένων δεικτών αυτόµατα ή χειροκίνητα, 
όπως περιγράφεται στην ενότητα “Τρόπος αλλαγής της θέσης ενός δείκτη” στη 
σελίδα 257.

 2. Πατήστε cìëÉ=j~êâÉê για να υπολογίσετε τη µετατόπιση που προκύπτει µεταξύ 
των δεικτών ,  όπως επισηµαίνονται  στις  σαρώσεις  CT και  όπως  είναι  
τοποθετηµένοι στις εικόνες ακτίνων Χ.

Αν το µοτίβο των δεικτών που ανιχνεύθηκε δε συµφωνεί µε το µοτίβο των 
δεικτών στα δεδοµένα CT ή αν έχουν οριστεί λιγότεροι από τρεις δείκτες, 
χρησιµοποιείται η συµφωνία κέντρου βαρύτητας.

 3. Η παράλληλη µετατόπιση που προκύπτει δηλώνεται στην περιοχή pÜáÑí.

 4. Επαληθεύστε ότι η σύντηξη είναι σωστή. Μπορείτε να αναιρέσετε τη σύντηξη 
οποιαδήποτε στιγµή, πατώντας oÉëÉí=cìëáçå στην περιοχή cìëáçå.

 5. Αν έχουν οριστεί τουλάχιστον τρεις δείκτες, υπολογίζεται επίσης η αντίστοιχη 
περιστροφική µετατόπιση.

 6. Αν έχει απενεργοποιηθεί το πλαίσιο επιλογής fãéä~åíÉÇ=j~êâÉê=cìëáçå στις 
γενικές ρυθµίσεις (βλ. “Προβολή ρυθµίσεων” στη σελίδα 105), κατά τη σύντηξη 
των εµφυτευµένων δεικτών υπολογίζεται µόνο η παράλληλη µετατόπιση, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR ORV

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

„łð¹Ð³ž=½ž²=
³ĆÞ½žþž²

Επιβεβαιώστε τη σύντηξη εικόνων, χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ̂ ééêçîÉ (βλ. “Τρόπος 
έγκρισης της σύντηξης” στη σελίδα 250). 

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Βεβαιωθείτε ότι οι εµφυτευµένοι δείκτες έχουν αντιστοιχιστεί σωστά στα δύο 
σύνολα εικόνων. Αν έχει χρησιµοποιηθεί η συµφωνία κέντρου βαρύτητας, η 
αντιστοίχιση µπορεί να µην είναι σωστή, καθώς το µοτίβο των δεικτών στην 
κάθε περίπτωση δε χρειάζεται απαραίτητα να αντιστοιχεί. Η διόρθωση βάσει 
του κέντρου βαρύτητας περιλαµβάνει µόνο παράλληλες µετατοπίσεις. Οι 
περιστροφές δεν αξιολογούνται.



OSM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKV ÒĆÞ½žþž=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ=J=„×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž=½ž²=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=
ŠÐş¹¦ğ³ž²

Ì¦şÞž=pÜáÑí=oÉëìäí

 Εικόνα 111

flÞˇ¦šć¹ž³ž=½−¼=
ˇ×−½šÝ˚³ýˇ½−²=½ž²=
ýš½ˇ½ş×Ð³ž²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή µιας περιστροφικής µετατόπισης, το bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë πρέπει να ενεργοποιηθεί στις γενικές ρυθµίσεις (βλ. “Ρυθµίσεις µονάδας 
ροµποτικής κλίσης” στη σελίδα 112).

Αρ. Εξάρτηµα

a
Εµφανίζεται πάντοτε η υπολογισµένη µετατόπιση διόρθωσης (σφάλµα 
παράλληλης µετατόπισης).

s
Αν έχουν οριστεί τουλάχιστον τρεις δείκτες, υπολογίζεται επίσης η αντίστοιχη 
περιστροφική µετατόπιση.

d

Αν σηµειωθεί υπέρβαση των ορίων ασφάλειας που έχουν οριστεί για το σύστηµα 
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë που έχετε αγοράσει (βλ. “Τοποθέτηση ασθενούς µε χρήση 
του ExacTrac Robotics” στη σελίδα 331), εµφανίζονται επίσης οι αντίστοιχες 
πληροφορίες.

a s

d

Επιλογές

Αν είστε ικανοποιηµένοι µε το αποτέλεσµα της µετατόπισης, πατήστε cáåáëÜ.

Αν θέλετε να επαναλάβετε τη σύντηξη εικόνων, πατήστε _~Åâ.

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη σύντηξη εικόνων, πατήστε `~åÅÉä.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OSN

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Μεγάλες µετατοπίσεις διόρθωσης (άνω των 10 mm) πιθανόν να δηλώνουν 
εσφαλµένη αυτόµατη σύντηξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επαληθεύστε ξανά τη 
µετατόπιση διόρθωσης.



OSO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKNM „¾ˇ¹ý−ł¸=½ž²=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=ŠÐş¹¦ğ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού υπολογιστεί η µετατόπιση διόρθωσης ακτίνων Χ, µπορεί να εφαρµοστεί στην 
καρτέλα j~êâÉê=sáÉï που εµφανίζεται στην οθόνη τοποθέτησης.
Οι τιµές τοποθέτησης που εµφανίζονται στην οθόνη τοποθέτησης ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς από τις τιµές που εµφανίζονται στην οθόνη pÜáÑí=oÉëìäí. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η σύµβαση του γραµµικού επιταχυντή που χρησιµοποιείται (βλ. “Σύστηµα 
συντεταγµένων κρεβατιού/γραµµικού επιταχυντή” στη σελίδα 122) πιθανόν να διαφέρει 
ανάλογα µε την εγκατάσταση. 

Ì¦şÞž=
½−×−¦˚½ž³ž²=
Eýš=š¾ˇ¹ý−ł¸=
ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=
ŠÐş¹¦ğ³ž²F

 Εικόνα 112



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OSP

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

„¼¦¼ł¹˙ýýÐ³ž=ýš=
½−=Ð³şðšÞ½¹−

Βήµατα

 1. Βεβαιωθείτε ότι στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης υπάρχει η ένδειξη mêÉëë=
bå~ÄäÉ=_ìííçå ή içï=^ÅÅìê~Åó.

 2. Ευθυγραµµίστε το κρεβάτι:

• Για τα κρεβάτια Varian Exact/ETR, πατήστε τα κουµπιά ενεργοποίησης και 
στις δύο πλευρές  του  φορητού  εξαρτήµατος  του  κρεβατιού ,  για  να  
ενεργοποιηθεί η αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού (βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για 
κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76).

• Για τους γραµµικούς επιταχυντές TrueBeam, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
την επιλογή bñ~Åqê~Å=^af=ÅçìÅÜ=Åçåíêçä=áåíÉêÑ~ÅÉ=για να ενεργοποιήσετε 
την αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού.

• ∆ιαφορετικά, µετακινήστε το κρεβάτι χειροκίνητα, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους δείκτες µετατόπισης (βλ. “∆είκτες 
θέσης” στη σελίδα 217).

 3. Αν το σύστηµα είναι εξοπλισµένο µε την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού και 
το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë, εφαρµόζονται πρώτα οι περιστροφικές µετατοπίσεις και 
στη συνέχεια οι παράλληλες (βλ. “Αυτόµατη διόρθωση της γωνίας κλίσης” στη 
σελίδα 338).

 4. Αν η απαιτούµενη µετατόπιση διόρθωσης είναι µεγαλύτερη από 50 mm, για 
συστήµατα µε κρεβάτι Varian Exact ή ETR, κατά την εφαρµογή της µετατόπισης 
διόρθωσης εµφανίζεται ζωντανή τροφοδοσία βίντεο. 
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Επιτρέπει την παρακολούθηση της ασφάλειας του ασθενούς, ενώ κινείται το 
κρεβάτι. 
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ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ô−ý×−½Ðð¸ Αν έχει διαµορφωθεί το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë για το σύστηµα που έχετε, οι γωνίες κλίσης 
(παράλληλες και περιστροφικές αποκλίσεις) µπορούν να διορθωθούν όπως περιγράφεται 
στην ενότητα “Αυτόµατη διόρθωση της γωνίας κλίσης” στη σελίδα 338. 

„Ýšł₣−²=
š×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž²=½ž²=
ð˝Þž³ž²=½−¼=
ð¹šŁˇ½Ð−Ć

Οταν ενεργοποιείται η αποµακρυσµένη κίνηση του κρεβατιού µε το πληκτρολόγιο, το 
bñ~Åqê~Å διεξάγει έναν έλεγχο επιβεβαίωσης για να επαληθεύσει ότι η κίνηση του 
κρεβατιού που εµφανίζεται στο σύστηµα ιχνηλάτησης υπέρυθρων είναι συνεπής µε την 
εκτιµώµενη κίνηση κρεβατιού. Αυτός ο υπολογισµός γίνεται από τις εντολές κίνησης που 
είχαν σταλεί στο κρεβάτι στην αρχή της διαδικασίας τοποθέτησης. Αν η κίνηση του 
κρεβατιού που αναφέρεται από το σύστηµα ιχνηλάτησης υπέρυθρων είναι σηµαντικά 
µικρότερη από την εκτιµώµενη κίνηση, το bñ~Åqê~Å σταµατά τη διαδικασία αυτόµατης 
τοποθέτησης και εµφανίζει ένα εικονίδιο αποτυχίας (βλ. εικόνα 114).

 5. Μετά τη ρύθµιση του κρεβατιού, επαληθεύστε τα εξής στην καρτέλα j~êâÉê=
sáÉï:

• Ο πορτοκαλί σταυρός που δηλώνει το ισόκεντρο της θεραπείας είναι 
τοποθετηµένος στο κέντρο του µπλε σταυρονήµατος του γραµµικού 
επιταχυντή.

• Η θέση των δεικτών σώµατος που ορίζονται στα δεδοµένα εικόνας (µπλε 
σταυροί) συµφωνεί µε τη θέση των δεικτών σώµατος που είναι προσαρτηµένοι 
στον ασθενή (κόκκινες σφαίρες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σε περίπτωση µετακίνησης του δέρµατος, για παράδειγµα, η θέση των 
δεικτών σώµατος που είναι προσαρτηµένοι στον ασθενή, ενδεχοµένως να αποκλίνει 
ελαφρώς από τη θέση των δεικτών σώµατος στα δεδοµένα της εικόνας, παρόλο που 
ο ασθενής είναι τοποθετηµένος στο ισόκεντρο.

 6. Βεβαιωθείτε ότι στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη lh ή 
mêçÅÉÉÇ=ïáíÜ=sÉêáÑáÅ~íáçå. Αυτά τα εικονίδια εµφανίζονται όταν:

• Η απόκλιση µεταξύ του ισόκεντρου θεραπείας και του ισόκεντρου του 
γραµµικού επιταχυντή είναι µικρότερη από το κατώφλι ακρίβειας για το 
επιλεγµένο σύστηµα αναφοράς (βλ. “Ενδείξεις κατάστασης” στη σελίδα 218).

• Η ακρίβεια έχει διατηρηθεί τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

Βήµατα
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‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

fl×−½¼₣˝ˇ=šÝ˚ł₣−¼
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Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη διαδικασία αυτόµατης τοποθέτησης, επιλέγοντας 
mçëáíáçåáåÖ στην αριστερή γραµµή µενού. Αν κατά την τοποθέτηση, το σύστηµα 
εισέρχεται επανειληµµένα σε αυτήν την κατάσταση σφάλµατος, επικοινωνήστε µε το 
τµήµα υποστήριξης της Brainlab για να προσαρµόσουν τις ρυθµίσεις του συστήµατός σας.

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Αν δεν επιτευχθεί η σύνδεση  της κάµερας υπέρυθρων  µέσα  σε δέκα  
δευτερόλεπτα, εµφανίζεται µία προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, µην 
πραγµατοποιήσετε θεραπεία στον ασθενή.

Κατά τη διάρκεια της αυτόµατης τοποθέτησης κρεβατιού, ο χειριστής πρέπει ο 
χειριστής πρέπει να βλέπει καλά τον ασθενή. Η Brainlab συνιστά ο χειριστής να 
εκτελέσει αυτό το βήµα µέσα από την αίθουσα θεραπείας.

Οι ενδείξεις  θέσης και γωνίας εµφανίζουν τις τιµές του συστήµατος 
συντεταγµένων του ασθενούς σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61217. Οταν η 
τράπεζα περιστρέφεται και αποµακρύνεται από την προεπιλεγµένη θέση, οι 
τιµές που δηλώνει το σύστηµα συντεταγµένων ασθενούς διαφέρουν από τις 
τιµές που δηλώνει το σύστηµα συντεταγµένων του γραµµικού επιταχυντή.



OSS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ

Η θεραπεία πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν εµφανίζεται το εικονίδιο lh.

Βήµατα

 1. Αν  χρειάστηκε  µεγάλη  µετατόπιση  διόρθωσης ,  πρέπει  να εκτελέσετε  
επαλήθευση ακτίνων Χ (βλ. “Τυπική επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 271); 
όπως υποδεικνύεται από το εικονίδιο mêçÅÉÉÇ=ïáíÜ=sÉêáÑáÅ~íáçå στην επάνω 
δεξιά γωνία της οθόνης.

 2. ∆ιαφορετικά, εµφανίζεται το εικονίδιο lh και µπορείτε να προχωρήσετε 
κατευθείαν στη θεραπεία του ασθενούς.

 3. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, µπορείτε είτε να εκτελέσετε την τυπική 
επαλήθευση ακτίνων Χ είτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες ταχείας 
επαλήθευσης (βλ. “Ταχεία επαλήθευση - Λήψη ακτίνων Χ” στη σελίδα 275) για 
να βεβαιωθείτε ότι η ακρίβεια δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις κατά την 
τοποθέτηση.
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‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKPKNN Óˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž=ðˇÐ=ŁšÝ½˝ğ³ž=ˇÞ½˝¦š³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι λειτουργίες παραθύρωσης και βελτίωσης αντίθεσης εικόνας παρέχονται σε διάφορες 
οθόνες και παράθυρα διαλόγου του bñ~Åqê~Å. Ενώ οι διαθέσιµες λειτουργίες ενδέχεται να 
διαφέρουν, η γενική αρχή είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις.

Óˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž=`q Σε ορισµένες οθόνες οδηγών (π.χ. “Θέσεις εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 186 και 
“Ρυθµίσεις ακτίνων Χ” στη σελίδα 232), οι προβολές εικόνας που εµφανίζονται περιέχουν 
ένα ιστόγραµµα που επιτρέπει τη ρύθµιση της κατανοµής της κλίµακας του γκρίζου στα 
δεδοµένα σάρωσης CT.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, µπορεί να βελτιωθεί η ορατότητα και η αντίθεση των ανατοµικών 
δοµών και για τις τρεις προβολές εικόνας και ο χρήστης µπορεί ευκολότερα να αναγνωρίσει 
σηµαντικά χαρακτηριστικά.

Βήµατα

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κόκκινο-µπλε ιστόγραµµα 
 στην προβολή εικόνας που θέλετε να ρυθµίσετε.

 2. Η αντίθεση της εικόνας ρυθµίζεται µε τρεις τρόπους:

• Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και µετακινήστε το 
δείκτη του ποντικιού ή

• Κρατήστε πατηµένο το κουµπί κύλισης του ποντικιού και µετακινήστε το 
δείκτη του ποντικιού ή

• Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος που θέλετε να βελτιώσετε 
χρησιµοποιώντας το δεξιό κουµπί του ποντικιού.

Η θέση της µπλε ευθείας του γραφήµατος διαφέρει ανάλογα µε το επίπεδο του 
γκρίζου που έχει οριστεί.
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ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Á³½−ł¹˙ýýˇ½ˇ=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Οταν λαµβάνονται εικόνες ακτίνων Χ, εµφανίζονται αυτόµατα οι εξής πληροφορίες 
ιστογράµµατος:

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
ˇÞ½˝¦š³ž²=½ğÞ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Για βελτιωµένη εµφάνιση, µπορείτε να ρυθµίσετε την αντίθεση των εικόνων που λάβατε 
µέσω του ρυθµιστικού.
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• Στις περισσότερες περιπτώσεις, µπορείτε να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσµα 
τοποθετώντας το ρυθµιστικό στη µέση του εύρους.

• Αν τοποθετήσετε το ρυθµιστικό στο δεξιό άκρο, ορίζεται η υψηλότερη τιµή αντίθεσης.

Εξάρτηµα Λειτουργία

Στην αριστερή πλευρά της προβολής εικόνας εµφανίζεται 
ένα κίτρινο ιστόγραµµα:

• Αυτό δηλώνει την αρχική κατανοµή του επιπέδου του 
γκρίζου για την εικόνα ακτίνων Χ που λήφθηκε καθώς και 
την ισχύ της δέσµης ακτίνων Χ που χρησιµοποιήθηκε για 
τη λήψη της εικόνας.

• Ενα επίπεδο κοντά στην αριστερή πλευρά του 
ιστογράµµατος δηλώνει ότι η δέσµη δεν ήταν αρκετά 
ισχυρή και η εικόνα είναι υπερβολικά σκοτεινή και δεν 
εµφανίζει επαρκείς πληροφορίες για την υποστήριξη της 
τοποθέτησης του ασθενούς µε ακρίβεια.

• Ενα επίπεδο κοντά στη δεξιά πλευρά του ιστογράµµατος 
δηλώνει  ότι  η  ισχύς  ήταν  υπερβολικά  ισχυρή ,  µε  
αποτέλεσµα η εικόνα να είναι πολύ φωτεινή και να µην 
εµφανίζει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στη δεξιά πλευρά της προβολής της εικόνας εµφανίζεται ένα 
κόκκινο ιστόγραµµα:

• ∆ηλώνει την τρέχουσα κατανοµή του επιπέδου του 
γκρίζου στην εικόνα, µετά την αυτόµατη εφαρµογή της 
προσαρµοστικής εξισορρόπησης µε περιορισµένης 
αντίθεσης  ιστόγραµµα  (contrast limited adaptive 
histogram equalization, CLAHE) από το σύστηµα. 

• Αυτό το ιστόγραµµα επιτρέπει την περαιτέρω ρύθµιση της 
κατανοµής του επιπέδου του γκρίζου, αν χρειαστεί (βλ. 
“Παραθύρωση ακτίνων Χ - Ρύθµιση του επιπέδου του 
γκρίζου” στη σελίδα 269).
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‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Óˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž=
ˇð½˝ÞğÞ=ı=J=
ÔĆ¦ýÐ³ž=½−¼=
š×Ð×˚Š−¼=½−¼=
łð¹˝Ž−¼

Βήµατα

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης που παρέχεται στο λογισµικό, 
για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες παραθύρωσης.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κόκκινο ιστόγραµµα στη 
δεξιά πλευρά της προβολής εικόνας που θέλετε να ρυθµίσετε.

 3. Προσαρµόστε την εµφάνιση της εικόνας:

• Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και µετακινήστε το 
δείκτη του ποντικιού ή

• Κρατήστε πατηµένο το κουµπί κύλισης του ποντικιού και µετακινήστε το 
δείκτη του ποντικιού ή

• Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος που θέλετε να βελτιώσετε 
χρησιµοποιώντας το δεξιό κουµπί του ποντικιού.

Οι θέσεις των γραµµών του γραφήµατος διαφέρουν ανάλογα µε το επίπεδο του 
γκρίζου που έχει οριστεί.



OTM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Á₣ÞžÝ˙½ž³ž=ˇ×şðÝÐ³ž²=ŠšÐð½ćÞ

  

UKQ Á₣ÞžÝ˙½ž³ž=ˇ×şðÝÐ³ž²=ŠšÐð½ćÞ

UKQKN „×Ð³ðş×ž³ž

fl×−ðÝ˝³šÐ²=¦˚³ž²=
ŠšÐð½ćÞ=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ

Μόλις ο ασθενής βρεθεί στη θέση θεραπείας και εµφανιστεί το εικονίδιο lh, το bñ~Åqê~Å
συνεχίζει να ιχνηλατεί τη θέση του ασθενούς µε βάση τους δείκτες υπέρυθρων. Αν 
παρουσιαστούν σηµαντικές αποκλίσεις θέσης, η θέση του ασθενούς πρέπει να ελεγχθεί µε 
τυπική επαλήθευση ακτίνων Χ ή µε ταχεία επαλήθευση.
Για τους ασθενείς που είχαν τοποθετηθεί είτε µε τη διάταξη αναφοράς είτε µε τη διάταξη 
τοποθέτησης χωρίς πλαίσιο, θα εµφανιστεί ένα ειδικό µήνυµα προειδοποίησης για τις 
αποκλίσεις από τη θέση lh. Σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί, µέχρι 
να επιβεβαιωθεί η θέση του ασθενούς µε επαλήθευση ακτίνων Χ.
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‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKR „×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

UKRKN Ú¼×Ðð¸=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού ολοκληρωθεί η διόρθωση ακτίνων Χ, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε την τυπική 
επαλήθευση ακτίνων Χ οποιαδήποτε στιγµή στη διάρκεια της θεραπείας για να βεβαιωθείτε 
ότι η ακρίβεια τοποθέτησης δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις. Οπως ισχύει και στη διόρθωση 
ακτίνων Χ, αυτή η διαδικασία αντιστοιχίζει τις εσωτερικές δοµές για να καθοριστούν και 
να αντισταθµιστούν τυχόν αλλαγές στη θέση του ασθενούς. Η επαλήθευση ακτίνων Χ είναι 
επίσης δυνατή, όταν η τράπεζα θεραπείας περιστρέφεται για µια µη οµοεπίπεδη δέσµη.

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Η επαλήθευση ακτίνων Χ πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας αν ο ασθενής µετακινηθεί ή αν ρυθµιστεί η γωνία ή η περιστροφή του 
τραπεζιού.

Η επαλήθευση ακτίνων Χ είναι υποχρεωτική όταν πραγµατοποιείται 
ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο, καθώς η θέση της ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς µεταξύ των 
κλασµάτων καθώς και από τη θέση του šÞ½−×Ð³½¸=ðš¾ˇÝ¸²=ðˇÐ=ˇ¼₣˚Þˇ που 
προσαρτήθηκε κατά τη σάρωση CT. 

Η επαλήθευση ακτίνων Χ είναι υποχρεωτική όταν πραγµατοποιείται 
ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο, ιδίως αν η θέση της ŠÐ˙½ˇþž²=½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇð½ÐÞ−₣šÐ¹−¼¹łÐð¸²=₣ğ¹˝²=×Ýˇ˝³Ð− έχει ρυθµιστεί µεταξύ των δεσµών ή των 
πεδίων. 

Η Brainlab συνιστά ιδιαίτερα να διεξάγεται επαλήθευση ακτίνων Χ έπειτα από 
κάθε αλλαγή στη θέση του κρεβατιού.



OTO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¼×Ðð¸=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 117



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OTP

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=ŠÐšþˇłğł¸²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Πριν ξεκινήσει η λήψη ακτίνων Χ, βεβαιωθείτε ότι ο ορθοστάτης δεν 
παρεµποδίζει το οπτικό πεδίο µεταξύ των σωλήνων ακτίνων Χ και των 
επίπεδων ανιχνευτών. Για το σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 
οθόνες βίντεο της αίθουσας ελέγχου. Μην ξεχνάτε να επιλέγετε το σωστό 
σωλήνα ακτίνων Χ στην κονσόλα ακτίνων Χ για κάθε εικόνα που θέλετε.

Πριν εκτελέσετε την επαλήθευση ακτίνων Χ, βεβαιωθείτε ότι το κρεβάτι έχει 
περιστραφεί στη σωστή θέση για ένα δεδοµένο πεδίο. Η αλλαγή της γωνίας της 
τράπεζας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επαλήθευση ακτίνων Χ, θα έχει ως 
αποτέλεσµα να παρουσιαστεί σφάλµα συστήµατος. 

Βήµατα

 1. Πατήστε uJê~ó=sÉêáÑáÅ~íáçå στον πίνακα πλοήγησης.

 2. Στην κονσόλα χειρισµού ακτίνων Χ (βλ. “Κονσόλες λειτουργίας ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 95), επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο ενέργειας για τις ακτίνες Χ.

 3. Λάβετε µια εικόνα ακτίνων Χ χρησιµοποιώντας το qìÄÉ=N, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που βλέπετε στην οθόνη. 

 4. Ρυθµίστε την αντίθεση της εικόνας και την παραθύρωση, αν χρειάζεται 
(βλ. “Παραθύρωση και βελτίωση αντίθεσης” στη σελίδα 267). 

Η εικόνα ακτίνων Χ πρέπει να συµφωνεί κατά προσέγγιση µε την προεπισκόπηση 
DRR στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να διευκολυνθεί η ακριβής σύντηξη εικόνων.

 5. Λάβετε µια εικόνα ακτίνων Χ χρησιµοποιώντας το qìÄÉ=O, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που βλέπετε στην οθόνη. 

 6. Πατήστε kÉñí=για να προχωρήσετε στη σύντηξη των εικόνων (βλ. “Σύντηξη 
εικόνων ακτίνων Χ” στη σελίδα 240).

• Το όριο για την οστική σύντηξη περιορίζεται αυτόµατα στα 5 mm στη 
διάρκεια της επαλήθευσης ακτίνων Χ.

• ∆εν εφαρµόζεται περιορισµένο όριο σύντηξης για τη σύντηξη εµφυτευµένων 
δεικτών.

 7. Μετά τη σύντηξη των εικόνων, εφαρµόστε αν χρειάζεται τη µετατόπιση 
διόρθωσης (βλ. “Εφαρµογή της µετατόπισης διόρθωσης” στη σελίδα 262).

 8. Αν η µετατόπιση υπερβαίνει τα καθορισµένα όρια για την επαλήθευση ακτίνων 
Χ (βλ. “Τρόπος ορισµού κατωφλίου επαλήθευσης ακτίνων X” στη σελίδα 182), 
εµφανίζονται οι παρακάτω επιπλέον επιλογές στην οθόνη pÜáÑí=oÉëìäí:

• Αν επιλέξετε fÖåçêÉ=aÉîá~íáçå, µεταβαίνετε στην οθόνη τοποθέτησης χωρίς 
αλλαγές.

• Αν επιλέξετε ^ééäó= aÉîá~íáçå, η µετατόπιση θα εµφανιστεί στην οθόνη 
τοποθέτησης και µπορεί να αντισταθµιστεί µετακινώντας το κρεβάτι ανάλογα.



OTQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Αν χρησιµοποιήθηκε εικονικό ισόκεντρο για τη διόρθωση ακτίνων Χ (βλ. 
“Ορισµός εικονικού ισόκεντρου” στη σελίδα 193), η επόµενη επαλήθευση 
ακτίνων Χ µπορεί να είναι ελαφρώς λιγότερο ακριβής από την αρχική 
διόρθωση ακτίνων Χ. Αυτό συµβαίνει ειδικότερα, όταν δεν είναι ορατή αρκετή 
οστική ανατοµική δοµή, όταν ο ασθενής βρίσκεται στη θέση ισόκεντρου. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OTR

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKRKO Úˇ₣š˝ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=J=È¸Ğž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού ολοκληρωθεί η αρχική διόρθωση ακτίνων Χ, µπορείτε επίσης να λάβετε 
µεµονωµένες εικόνες ακτίνων Χ στην καρτέλα på~é=sÉêáÑáÅ~íáçå. Μπορείτε να λάβετε 
αυτές τις εικόνες οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να εξετάσετε την 
ακρίβεια της τρέχουσας τοποθέτησης.

Ú̌ ₣š˝ˇ=Ý¸Ğž=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 118

È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Αρ. Εξάρτηµα

a Τοποθέτηση οστικής ανατοµικής δοµής

s Τοποθέτηση εµφυτευµένων δεικτών

a s

Βήµατα

 1. Επιλέξτε το σωλήνα ακτίνων Χ µε τον οποίο θα ληφθεί η εικόνα (qìÄÉ=N ή 
qìÄÉ=O).

 2. Στην κονσόλα χειρισµού ακτίνων Χ (βλ. “Κονσόλες λειτουργίας ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 95), επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο ενέργειας για τις ακτίνες Χ.

 3. Λάβετε µια εικόνα ακτίνων Χ, χρησιµοποιώντας τον επιλεγµένο σωλήνα. 



OTS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Για µέγιστη  ακρίβεια  κατά την  ταχεία  επαλήθευση , µην ξεχνάτε  να  
εναλλάσσετε τους σωλήνες 1 και 2. 

Πριν ξεκινήσει η λήψη ακτίνων Χ, βεβαιωθείτε ότι ο ορθοστάτης δεν 
παρεµποδίζει το οπτικό πεδίο µεταξύ των σωλήνων ακτίνων Χ και των 
επίπεδων ανιχνευτών. Για το σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 
οθόνες βίντεο της αίθουσας ελέγχου. Μην ξεχνάτε να επιλέγετε το σωστό 
σωλήνα ακτίνων Χ στην κονσόλα ακτίνων Χ για κάθε εικόνα που θέλετε.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OTT

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKRKP Úˇ₣š˝ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=J=‡˙³šÐ=−³½Ðð¸²=ˇÞˇ½−ýÐð¸²=Š−ý¸²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν η αρχική µετατόπιση διόρθωσης ακτίνων Χ υπολογίστηκε µε χρήση της οστικής 
σύντηξης (βλ. “Επισκόπηση των οθονών σύντηξης και ανίχνευσης µετατόπισης” στη 
σελίδα 240), απαιτούνται τα ακόλουθα βήµατα επαλήθευσης. 

Καθώς η ταχεία επαλήθευση βασίζεται σε µία εικόνα ακτίνων Χ, υπολογίζονται 
µόνο οι µετατοπίσεις εντός του επιπέδου. Η πραγµατική µετατόπιση τριών 
διαστάσεων θα είναι µεγαλύτερη από τη µετατόπιση εντός του επιπέδου. 
Συνεπώς, η απόκλιση της ακρίβειας που δηλώνεται στην οθόνη πρέπει να 
επαληθεύεται µε προσοχή. 

på~é=sÉêáÑáÅ~íáçå

 Εικόνα 119

a
s
d

f



OTU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=½ž²=
ˇð¹˝ŁšÐˇ²

‚ÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=³š=
×š¹˝×½ğ³ž=
ˇ×−ðÝ˝³šğÞ

Αν παρατηρήσετε σηµαντική απόκλιση στην ακρίβεια, διακόψτε τη θεραπεία και εκτελέστε 
πλήρη επαλήθευση ακτίνων Χ (βλ. “Τυπική επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 271) για 
να αποκαταστήσετε τη σωστή τοποθέτηση του ασθενούς.

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
š×Ðð˙Ý¼Ğž²=
šÐðşÞğÞ

Βήµατα

 1. Ρυθµίστε την αντίθεση της εικόνας και την παραθύρωση, αν χρειάζεται (βλ. 
“Παραθύρωση και βελτίωση αντίθεσης” στη σελίδα 267).

 2. Ορίστε το επιθυµητό επίπεδο της τιµής qçäÉê~åÅÉ για τη µετατόπιση του δείκτη. 

 3. Βεβαιωθείτε ότι ο µπλε σταυρός (το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή) και ο 
πορτοκαλί σταυρός (το ισόκεντρο του ασθενούς) είναι τοποθετηµένοι στην ίδια 
θέση.

 4. Βεβαιωθείτε ότι ο πορτοκαλί σταυρός (το ισόκεντρο του ασθενούς) περικλείεται 
συνολικά από τον κόκκινο και λευκό κύκλο ανοχής. 

 5. Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες επικάλυψης εικόνων (βλ. “Λειτουργίες 
επικάλυψης εικόνων” στη σελίδα 244) για να βεβαιωθείτε για την ορθότητα της 
αυτόµατης σύντηξης.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a X-ray - DRR

Χρησιµοποιώντας το ρυθµιστικό, µπορείτε να ρυθµίσετε 
την εικόνα DRR και ακτίνων Χ, ώστε να εµφανίζεται 
µεγαλύτερο µέρος από την εικόνα DRR και µικρότερο 
µέρος από την εικόνα ακτίνων Χ, και το αντίστροφο.

s Add
Με αυτήν την επιλογή η εικόνα ακτίνων Χ εµφανίζεται σε 
υπέρθεση πάνω στην εικόνα DRR. Και οι δύο εικόνες 
εµφανίζονται στην κλίµακα του γκρίζου.

d Amber/Blue
Με αυτήν την επιλογή η εικόνα ακτίνων Χ (µπλε χρώµα) 
εµφανίζεται  σε υπέρθεση πάνω  στην εικόνα DRR 
(πορτοκαλί χρώµα).

f Spyglass

Με αυτήν την επιλογή εµφανίζεται ένα τµήµα της εικόνας 
DRR για ευκολότερη σύγκριση µε την εικόνα ακτίνων Χ.

• Μπορείτε να µετακινήσετε το µεγεθυντικό φακό 
κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού 
και σύρνοντας το ποντίκι.

• Μπορείτε να προσαρµόσετε το µέγεθος του 
µεγεθυντικού φακού χρησιµοποιώντας το ρυθµιστικό 
pã~ää=J[=i~êÖÉ=που εµφανίζεται όταν έχετε επιλέξει τη 
λειτουργία Spyglass. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OTV

‚Ðş¹¦ğ³ž=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

UKRKQ Úˇ₣š˝ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=J=‡˙³šÐ=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν η αρχική µετατόπιση διόρθωσης ακτίνων Χ υπολογίστηκε µε χρήση της σύντηξης 
εµφυτευµένων δεικτών (βλ. “Επισκόπηση των οθονών σύντηξης και ανίχνευσης 
µετατόπισης” στη σελίδα 240), απαιτούνται τα παρακάτω βήµατα επαλήθευσης. 

Καθώς η ταχεία επαλήθευση βασίζεται σε µία εικόνα ακτίνων Χ, υπολογίζονται 
µόνο οι µετατοπίσεις εντός του επιπέδου. Η πραγµατική µετατόπιση τριών 
διαστάσεων θα είναι µεγαλύτερη από τη µετατόπιση εντός του επιπέδου. 
Συνεπώς, η απόκλιση της ακρίβειας που δηλώνεται στην οθόνη πρέπει να 
επαληθεύεται µε προσοχή. 

på~é=sÉêáÑáÅ~íáçå

 Εικόνα 120



OUM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

Ú¹ş×−²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=½ž²=
ˇð¹˝ŁšÐˇ²

‚ÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=³š=
×š¹˝×½ğ³ž=
ˇ×−ðÝ˝³šğÞ

Αν αποτύχει η αυτόµατη ανίχνευση των δεικτών και παρατηρηθεί σηµαντική απόκλιση 
στην ακρίβεια, διακόψτε τη θεραπεία και εκτελέστε πλήρη επαλήθευση ακτίνων Χ 
(βλ. “Τυπική επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 271) για να αποκαταστήσετε τη σωστή 
τοποθέτηση του ασθενούς.

Βήµατα

 1. Ρυθµίστε την αντίθεση της εικόνας και την παραθύρωση, αν χρειάζεται 
(βλ. “Παραθύρωση και βελτίωση αντίθεσης” στη σελίδα 267).

 2. Ορίστε το επιθυµητό επίπεδο της τιµής qçäÉê~åÅÉ για τη µετατόπιση του δείκτη. 

 3. Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκινοι και λευκοί κύκλοι ανοχής (δηλώνουν τη θέση των 
δεικτών όπως αυτοί ορίζονται στις ρυθµίσεις ασθενούς) είναι τοποθετηµένοι 
όµοια µε τους εµφυτευµένους δείκτες.

 4. Βεβαιωθείτε για τα εξής:

• ∆είκτες µεγάλου µήκους: ένας κόκκινος και λευκός κύκλος ανοχής περικλείει 
σωστά κάθε ακραίο σηµείο του δείκτη.

• ∆είκτες µικρού µήκους: το κεντρικό σηµείο κάθε εµφυτευµένου δείκτη 
περικλείεται πλήρως από έναν κόκκινο και λευκό κύκλο ανοχής.

 5. Αν  ήταν  επιτυχής  η  αυτόµατη  ανίχνευση  δεικτών  από  το  λογισµικό ,  
εµφανίζονται επίσης πράσινοι σταυροί:

• ∆είκτες µεγάλου µήκους: βεβαιωθείτε ότι ακριβώς πάνω από κάθε ακραίο 
σηµείο του δείκτη είναι τοποθετηµένος ένας πράσινος σταυρός καθώς και ότι 
κάθε σταυρός περικλείεται από έναν κόκκινο και λευκό κύκλο ανοχής.

• ∆είκτες µικρού µήκους: βεβαιωθείτε ότι ακριβώς πάνω από κάθε δείκτη που 
ανιχνεύεται είναι τοποθετηµένος ένας πράσινος σταυρός καθώς και ότι κάθε 
σταυρός περικλείεται από έναν κόκκινο και λευκό κύκλο ανοχής.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OUN

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=Ł˝Þ½š−

  

V „×ˇÝ¸¦š¼³ž=Ł˝Þ½š−

VKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

VKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Επισκόπηση της επαλήθευσης βίντεο Σελίδα 297

Αποθήκευση των εικόνων τεκµηρίωσης Σελίδα 284

Σύγκριση εικόνων αναφοράς και ζωντανών εικόνων Σελίδα 285



OUO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ı¹¸³ž=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Ł˝Þ½š−

  

VKO ı¹¸³ž=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Ł˝Þ½š−

VKOKN „×Ð³ðş×ž³ž=½ž²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Ł˝Þ½š−

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η επαλήθευση βίντεο παρέχει ανεξάρτητη επαλήθευση της τοποθέτησης βάσει της εξωτερικής 
ανατοµίας του ασθενούς. Σας επιτρέπει να συγκρίνετε µια ζωντανή εικόνα βίντεο µε µια εικόνα 
αναφοράς που έχει ληφθεί. Αν το σύστηµα που έχετε αγοράσει είναι εξοπλισµένο µε το 
παλαιότερο σύστηµα κάµερας υπέρυθρων και βίντεο (βλ. “Κάµερα υπέρυθρων και βίντεο” 
στη σελίδα 38), πάνω στην εικόνα βίντεο µπορούν να εµφανίζονται σε υπέρθεση πρόσθετα 
τρισδιάστατα περιγράµµατα, τα οποία έχουν εισαχθεί από το σύστηµα σχεδιασµού.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επαλήθευση βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι η γενική 
στάση του ασθενούς και η θέση των βραχιόνων του συµφωνούν µε το πρώτο κλάσµα. 
Ωστόσο, δεν ενδείκνυται για την επαλήθευση της θέσης του ισόκεντρου, καθώς µπορούν να 
παρουσιαστούν αποκλίσεις λόγω της µετατόπισης του δέρµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η επαλήθευση βίντεο δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί µετά την εφαρµογή 
µετατόπισης διόρθωσης (βλ. “∆ιόρθωση και επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 229).

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž Αν το σύστηµα είναι εξοπλισµένο µε το παλαιότερο σύστηµα κάµερας υπέρυθρων και 
βίντεο (βλ. “Κάµερα υπέρυθρων και βίντεο” στη σελίδα 38), βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα 
βίντεο είναι σωστά βαθµονοµηµένο, όπως περιγράφεται στην ενότητα “Βαθµονόµηση 
κάµερας υπέρυθρων και βίντεο” στη σελίδα 127.

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
Ł˝Þ½š−

Για να ενεργοποιήσετε την επαλήθευση βίντεο, επιλέξτε sáÇÉç στον πίνακα πλοήγησης.

Ó¹−Ł−Ý¸=Ł˝Þ½š−

 Εικόνα 121

‰ğÞ½ˇÞ¸=×¹−Ł−Ý¸ Αν επιλέξετε iáîÉ=στην περιοχή sáÉï, εµφανίζεται τροφοδοσία ζωντανού βίντεο. 
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„×ˇÝ¸¦š¼³ž=Ł˝Þ½š−

  

Òžýš˝ğ³ž=
ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

Αν το σύστηµα είναι εξοπλισµένο µε το παλαιότερο σύστηµα κάµερας 
υπέρυθρων και βίντεο (βλ. “Κάµερα υπέρυθρων και βίντεο” στη σελίδα 38), 
µην συνεχίσετε τη θεραπεία αν οι κόκκινοι/πράσινοι κύκλοι δεν περικλείουν 
τους ανακλαστικούς δείκτες στην εικόνα βίντεο. Πριν συνεχίσετε τη θεραπεία, 
πρέπει να επαναλάβετε τη βαθµονόµηση του συστήµατος.
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VKOKO fl×−¦¸ðš¼³ž=½ğÞ=šÐðşÞğÞ=½šðýž¹˝ğ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στην περιοχή píçêÉ=fã~ÖÉ παρέχονται ειδικές λειτουργίες για την αποθήκευση των 
εικόνων της θεραπείας.

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
ˇ×−¦¸ðš¼³ž²=
šÐðşÞğÞ

Οταν ο ασθενής βρίσκεται σε επιβεβαιωµένη και σωστή θέση θεραπείας πριν την πρώτη 
θεραπεία, µπορεί να ληφθεί µια εικόνα αναφοράς. Στην εικόνα αναφοράς πρέπει να 
συµπεριληφθούν ορισµένα ακίνητα αντικείµενα, ώστε να µπορείτε στη συνέχεια να 
επαληθεύσετε ότι δεν έχουν αλλάξει οι ρυθµίσεις της κάµερας βίντεο.

Επιλογές

Με την επιλογή oÉÑÉêÉåÅÉ αποθηκεύετε µια εικόνα αναφοράς της τρέχουσας θέσης 
του ασθενούς, ώστε να τη συγκρίνετε µε τη θέση του ασθενούς σε επόµενα κλάσµατα 
(βλ. “Σύγκριση εικόνων αναφοράς και ζωντανών εικόνων” παρακάτω).

Με την επιλογή açÅìãÉåí αποθηκεύετε την τρέχουσα εικόνα βίντεο στη µονάδα 
σκληρού δίσκου για τεκµηρίωση ή επαλήθευση. Μαζί µε το όνοµα του αρχείου 
αποθηκεύεται επίσης η ηµεροµηνία και η ώρα της θεραπείας. Για τη φόρτωση αυτών 
των εικόνων µπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραµµα γραφικών 
διατίθεται στο εµπόριο.
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„×ˇÝ¸¦š¼³ž=Ł˝Þ½š−

  

VKOKP ÒĆłð¹Ð³ž=šÐðşÞğÞ=ˇÞˇ¾−¹˙²=ðˇÐ=ŽğÞ½ˇÞćÞ=šÐðşÞğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μπορείτε να συγκρίνετε µια εικόνα που έχετε αποθηκεύσει ως εικόνα αναφοράς µε µια 
ζωντανή εικόνα ενός επόµενου κλάσµατος χρησιµοποιώντας την επιλογή oÉÑK=fã~ÖÉ=J=iáîÉ
ή oÉÑK=fã~ÖÉ=H=iáîÉ.

„ý¾˙ÞÐ³ž=
ˇ¾ˇÐ¹š½Ðð¸²=
šÐðşÞˇ²

 Εικόνα 122

„ý¾˙ÞÐ³ž=
×¹−³¦š½Ðð¸²=
šÐðşÞˇ²

 Εικόνα 123

Επιλογές

oÉÑK=fã~ÖÉ=J=iáîÉ: µια µαύρη οθόνη υποδεικνύει τέλεια αντιστοιχία µεταξύ της 
ζωντανής εικόνας και της εικόνας αναφοράς.

Επιλογές

oÉÑK=fã~ÖÉ=H=iáîÉ: οι έγχρωµες περιοχές ή µια ασαφής εικόνα υποδεικνύουν 
αποκλίσεις.
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Òžýš˝ğ³ž=
ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

Αν το σύστηµα είναι εξοπλισµένο µε το παλαιότερο σύστηµα κάµερας 
υπέρυθρων και βίντεο (βλ. “Κάµερα υπέρυθρων και βίντεο” στη σελίδα 38), 
µην συνεχίσετε τη θεραπεία αν οι κόκκινοι/πράσινοι κύκλοι δεν περικλείουν 
τους ανακλαστικούς δείκτες στην εικόνα βίντεο. Πριν συνεχίσετε τη θεραπεία, 
πρέπει να επαναλάβετε τη βαθµονόµηση του συστήµατος.

Για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν αλλάξει οι ρυθµίσεις της κάµερας βίντεο, 
συγκρίνετε τη θέση των ακίνητων αντικειµένων, π.χ. τη βάση του γραµµικού 
επιταχυντή στην εικόνα αναφοράς µε τη θέση τους στην προβολή ζωντανού βίντεο.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OUT

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=Ł˝Þ½š−

  

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²

Οι συγκεκριµένες λειτουργίες είναι διαθέσιµες µόνο αν περιλαµβάνονται πληροφορίες 
περιγράµµατος στα δεδοµένα εικόνας που έχουν εισαχθεί και αν το σύστηµα είναι 
εξοπλισµένο µε το παλαιότερο σύστηµα κάµερας υπέρυθρων και βίντεο (βλ. “Κάµερα 
υπέρυθρων και βίντεο” στη σελίδα 38). 
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Επιλογές

Με την επιλογή _çÇó=pÜ~éÉ=J=ÅìêêÉåí=το περίγραµµα του ασθενούς που περιέχουν τα 
δεδοµένα CT προβάλλεται σε υπέρθεση στη ζωντανή εικόνα βίντεο. Σε αυτή την 
περίπτωση, το περίγραµµα τοποθετείται σύµφωνα µε τις πληροφορίες, τις οποίες 
παρέχουν οι δείκτες που ανιχνεύει το σύστηµα της κάµερας υπερήχων. Το περίγραµµα 
πρέπει πάντοτε να συµφωνεί µε τη ζωντανή εικόνα βίντεο.

Με την επιλογή _çÇó=pÜ~éÉ=J=í~êÖÉí=το περίγραµµα του ασθενούς που περιέχεται στα 
δεδοµένα CT προβάλλεται σε υπέρθεση στη ζωντανή εικόνα βίντεο. Σε αυτή την 
περίπτωση, το περίγραµµα ευθυγραµµίζεται µε τη ζητούµενη θέση θεραπείας. Ως 
αποτέλεσµα, το περίγραµµα πρέπει να συµφωνεί µε τη ζωντανή εικόνα, εφόσον ο 
ασθενής βρίσκεται στο ισόκεντρο. 

Με την επιλογή lÄàÉÅíë=J=ÅìêêÉåí, αντικείµενα όπως ο όγκος-στόχος σχεδιασµού 
(PTV) ή οι αναλογίες απόκλισης άξονα (OAR) που περιέχονται στα δεδοµένα CT 
εµφανίζονται σε υπέρθεση στη ζωντανή εικόνα βίντεο. Τα αντικείµενα τοποθετούνται 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν οι δείκτες που ανιχνεύει το σύστηµα 
της κάµερας υπερήχων. Τα αντικείµενα πρέπει πάντοτε να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα 
αντικείµενα στη ζωντανή εικόνα βίντεο.
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ı¹¸³ž=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Ł˝Þ½š−

  

Òžýš˝ğ³ž=
ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

Αν το σύστηµα είναι εξοπλισµένο µε το παλαιότερο σύστηµα κάµερας 
υπέρυθρων και βίντεο (βλ. “Κάµερα υπέρυθρων και βίντεο” στη σελίδα 38), 
µην συνεχίσετε τη θεραπεία αν οι πληροφορίες του περιγράµµατος που 
δηµιουργούνται από τις εικόνες CT δε συµφωνούν µε την ανατοµία του 
ασθενούς στην εικόνα βίντεο. Πριν συνεχίσετε τη θεραπεία, πρέπει να 
επαναλάβετε τη βαθµονόµηση του συστήµατος.

Ú¹ş×−²=
ðÝšÐ³˝ýˇ½−²=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=Ł˝Þ½š−

Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου του βίντεο, πατήστε açåÉ. 
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Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NM Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

NMKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NMKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Επισκόπηση των θεραπειών µε συγχρονισµό Σελίδα 290

Ρύθµιση θεραπείας µε συγχρονισµό Σελίδα 293

Εφαρµογή της µετατόπισης διόρθωσης Σελίδα 308

∆είκτες αναπνευστικής κίνησης Σελίδα 310

Επαλήθευση ακτίνων Χ µε συγχρονισµό Σελίδα 312

Σύστηµα ανάδρασης ασθενούς µέσω βίντεο για τον προσαρµοζόµενο 
συγχρονισµό

Σελίδα 322
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NMKO „×Ð³ðş×ž³ž=½ğÞ=¦š¹ˇ×šÐćÞ=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

NMKOKN ·šÞÐð˚²=×Ýž¹−¾−¹˝š²

ÚÐ=š˝ÞˇÐ=−=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş²X

Ο όρος “συγχρονισµός” αναφέρεται στην τεχνική συγχρονισµού της δέσµης του γραµµικού 
επιταχυντή µε τον αναπνευστικό κύκλο του ασθενούς. Στόχος είναι η ακτινοβόληση του 
ασθενούς µόνο στο σηµείο διασταύρωσης του όγκου µε τη δέσµη του γραµµικού 
επιταχυντή στο ισόκεντρο.
Το bñ~Åqê~Å=παρέχει τη δυνατότητα λήψης εικόνων ακτίνων Χ σε ένα προκαθορισµένο 
επίπεδο του αναπνευστικού κύκλου του ασθενούς (βλ. “Ορισµός επιπέδου απεικόνισης” 
στη σελίδα 297). Βάσει των εικόνων που λαµβάνονται, το bñ~Åqê~Å µπορεί να λαµβάνει 
υπόψη την αναπνευστική κίνηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να διακόπτει τη δέσµη 
της θεραπείας, αν ο όγκος µετακινηθεί από το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή. 
Υποστηρίζονται µη οµοεπίπεδες δέσµες καθώς και πολλά ισόκεντρα. 

fl×ˇÐ½¸³šÐ²=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Ο συγχρονισµός της αναπνοής είναι µια διαδικασία που απαιτεί την πλήρη συνεργασία του 
ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σάρωσης CT, θα ζητηθεί από τον ασθενή να 
κρατήσει την αναπνοή του για ένα διάστηµα που εξαρτάται από την ταχύτητα του σαρωτή 
και τον αριθµό των τοµών που θα σαρωθούν. 
• Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας θεραπείας, οι ασθενείς πρέπει να αναπνέουν ρυθµικά 
και αµετάβλητα. 

• Αν είναι δυνατόν, οι ασθενείς πρέπει να κρατήσουν την αναπνοή τους για λίγα 
δευτερόλεπτα αφού επιτευχθεί το επίπεδο αναφοράς του συγχρονισµού, καθώς κατά 
αυτό τον τρόπο µειώνεται ο συνολικός χρόνος της θεραπείας. 

• Για να βοηθηθούν οι ασθενείς στον έλεγχο της αναπνοής τους, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το σύστηµα ανάδρασης µέσω βίντεο.

Η Brainlab συνιστά να ενηµερώσετε τους ασθενείς σχετικά µε όλα τα βήµατα που 
απαιτούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε συγχρονισµό. Αν ένας ασθενής δεν 
κατανοήσει τις οδηγίες, δε συνιστάται η θεραπεία µε συγχρονισµό της αναπνοής. 
Βλ. “Συστάσεις για τις θεραπείες µε συγχρονισµό” στη σελίδα 205.

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Ο ασθενής δεν πρέπει να αναπνέει κατά τη σάρωση CT.

Για να αποφευχθούν ανακρίβειες στην ιχνηλάτηση, π.χ. λόγω µετατόπισης του 
δέρµατος στους δείκτες σώµατος, ο ασθενής πρέπει να παραµείνει στην ίδια 
θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συγχρονισµού.

Η Brainlab συνιστά έντονα τη χρήση µιας συσκευής σταθεροποίησης του 
ασθενούς για τον περιορισµό των κινήσεών του.
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Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

fl×ˇÐ½¸³šÐ²=
žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−J
Ý−łÐð−Ć=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε το συγχρονισµό αναπνοής χρησιµοποιώντας τη σειρά 
Clinac C (εκδόσεις 5.4-6.3). Αν απαιτείται αναβάθµιση του συστήµατος, επικοινωνήστε µε 
τον αντιπρόσωπο της Varian.
Για τις θεραπείες µε συγχρονισµό απαιτούνται εµφυτευµένοι δείκτες. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες “Εµφύτευση ακτινοσκιερών δεικτών αναφοράς” στη 
σελίδα 144 και “Χειρισµός των εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 190.

„×Ð½šĆþÐýž=
ˇð¹˝ŁšÐˇ

Η χρήση των λειτουργιών συγχρονισµού του bñ~Åqê~Å µειώνει την αβεβαιότητα 
στόχευσης που σχετίζεται µε την τοποθέτηση του ασθενούς και την κίνηση των εσωτερικών 
οργάνων. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα παραµείνει ένας βαθµός αβεβαιότητας λόγω του 
µεγέθους της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης και της περιορισµένης ακρίβειας κατά τον 
ορισµό των θέσεων των εµφυτευµένων δεικτών. Ανάλογα µε την ένδειξη που απαιτεί 
θεραπεία και τους εµφυτευµένους δείκτες που χρησιµοποιούνται, η µετακίνηση µπορεί 
επίσης να αποτελέσει πρόβληµα.

Ο συγχρονισµός της αναπνοής δε µειώνει στο µηδέν την αβεβαιότητα σχετικά 
µε την στόχευση. Βεβαιωθείτε ότι εφαρµόζονται επαρκή περιθώρια ασφάλειας 
γύρω από την αλλοίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
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ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Απαγορεύεται αυστηρά η θεραπεία µε τόξα σε συνδυασµό µε συγχρονισµό 
αναπνοής. Ο συγχρονισµός του γραµµικού επιταχυντή κατά τη διάρκεια µιας 
θεραπείας µε τόξα θα έχει ως αποτέλεσµα την εσφαλµένη δοσιµετρία και θα 
προξενήσει ζηµιά στο γραµµικό επιταχυντή. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή του γραµµικού επιταχυντή.

Οι µη οµοεπίπεδες δέσµες υποστηρίζονται µόνο για περιστροφές κρεβατιού, 
όπου η διάταξη τοποθέτησης είναι πλήρως ορατή στην κάµερα υπέρυθρων. 
Το όριο µέχρι το οποίο µπορείτε να περιστρέψετε το κρεβάτι κατά τη διάρκεια 
των θεραπειών µε συγχρονισµό εξαρτάται από τη διαµόρφωση του συστήµατός 
σας και µπορείτε να το βρείτε στο πρωτόκολλο αποδοχής του συστήµατος. 
Σε περίπτωση αµφιβολίας, πρέπει να χρησιµοποιηθούν οµοεπίπεδα πεδία.

Μην υποβάλετε σε θεραπεία πολλές αλλοιώσεις µε ένα µόνο ισόκεντρο σε 
συνδυασµό µε συγχρονισµό αναπνοής.

Οταν χρησιµοποιείτε το bñ~Åqê~Å για θεραπείες µίας συνεδρίας µε συγχρονισµό, 
η Brainlab συνιστά έντονα, πριν από τη θεραπεία, να επαληθεύετε τη λειτουργία 
παύσης δέσµης µέσω του λογισµικού. Για το σκοπό αυτό, ενεργοποιήστε το 
συγχρονισµό στο bñ~Åqê~Å πριν ο ασθενής εισέλθει στην αίθουσα θεραπείας. Θα 
πρέπει να εµφανιστεί µια ενδασφάλιση για αποτροπή ενεργοποίησης της δέσµης 
ενώ είναι ενεργή η πρώτη οθόνη του οδηγού συγχρονισµού (βλ. “Ενεργοποίηση 
του οδηγού θεραπείας µε συγχρονισµό” στη σελίδα 293).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OVP

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKP ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

NMKPKN „Þš¹ł−×−˝ž³ž=½−¼=−Šžł−Ć=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό θεραπείας µε συγχρονισµό, πατήστε d~íáåÖ στον 
πίνακα πλοήγησης. Θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα βήµατα:

Βήµατα

 1. Ανίχνευση δεικτών υπέρυθρων (βλ. “Ανίχνευση δεικτών υπέρυθρων” στη 
σελίδα 294).

 2. Ορισµός του επιπέδου αναφοράς συγχρονισµού και των πρόσθετων επιπέδων 
απεικόνισης (βλ. “Ορισµός επιπέδου απεικόνισης” στη σελίδα 297).

 3. Λήψη ακτίνων Χ (για το σωλήνα 1 και το σωλήνα 2, βλ. “Λήψη ακτίνων Χ µε 
συγχρονισµό” στη σελίδα 299).

 4. Ανίχνευση εµφυτευµένων δεικτών (βλ. “Ανίχνευση εµφυτευµένων δεικτών” στη 
σελίδα 302).

 5. Ορισµός της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης (βλ. “Ορισµός της περιοχής 
ενεργοποίησης δέσµης” στη σελίδα 305).



OVQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKPKO flÞ˝₣Þš¼³ž=ŠšÐð½ćÞ=¼×˚¹¼¦¹ğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η ανίχνευση δεικτών υπέρυθρων (IR) διασφαλίζει την ακριβή ανίχνευση της 
αναπνευστικής κίνησης του ασθενούς.

Ú¹ş×−²=
×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²=łÐˇ=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž=ŠšÐð½ćÞ=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ

fo=j~êâÉê=
aÉíÉÅíáçå

 Εικόνα 125

Βήµατα

 1. Ο ασθενής πρέπει να είναι προ-τοποθετηµένος στο ισόκεντρο, είτε βάσει του 
συστήµατος υπέρυθρων είτε, αν η σάρωση του ασθενούς έγινε χωρίς δείκτες 
σώµατος, µέσω συµβατικών µέσων (βλ. “Προ-τοποθέτηση του ασθενούς” στη 
σελίδα 203). 

 2. Στη συνέχεια, πρέπει να προσαρτηθούν δείκτες σώµατος για ευκολότερη 
ιχνηλάτηση της αναπνευστικής κίνησης (βλ. “Προσάρτηση των δεικτών σώµατος” 
στη σελίδα 146). 

 3. Αν δεν έχουν οριστεί εµφυτευµένοι δείκτες στα δεδοµένα εικόνας που έχουν 
εισαχθεί (βλ. “Θέσεις εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 186), πρέπει να 
οριστούν πριν τον ορισµό του περιγράµµατος.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OVR

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

Ú¹ş×−²=šÝ˚ł₣−¼=
½ž²=−¦şÞž²=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=
ŠšÐð½ćÞ=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=
ŠšÐð½ćÞ=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ

Βήµατα

 1. Χρησιµοποιώντας τις προβολές κάµερας στο κάτω µέρος της σελίδας, 
βεβαιωθείτε ότι είναι ορατοί και στους δύο φακούς της κάµερας υπέρυθρων όλοι 
οι δείκτες σώµατος καθώς και η διάταξη τοποθέτησης. 

 2. Στο επάνω αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανίζεται µια προβολή βίντεο του 
ασθενούς στην τράπεζα θεραπείας. Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής είναι σωστά 
τοποθετηµένος καθώς και ότι η διάταξη τοποθέτησης βρίσκεται κοντά στην 
περιοχή θεραπείας. Επειδή ο ˇ³½˚¹ˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²=ðˇÐ=−=Ł¹ˇ₣˝−Þˇ²=
½−×−¦˚½ž³ž²=bq δεν είναι ακτινοδιαπερατοί, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεµποδίζεται 
η λήψη ακτίνων Χ.

 3. Στην περιοχή pí~íìë=στη δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζονται και τα δύο 
συστήµατα αναφοράς που πρέπει να είναι ορατά στην κάµερα και οι πρόσθετες 
πληροφορίες που απαιτεί το σύστηµα πριν την έναρξη της θεραπείας µε 
συγχρονισµό.

Βήµατα

 1. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση δεικτών, πατήστε το κουµπί pí~êí στο 
κάτω δεξιό τµήµα της οθόνης.

 2. Τώρα το σύστηµα αναλύει την κίνηση των δεικτών σώµατος καθώς αναπνέει ο 
ασθενής. Εµφανίζεται το εικονίδιο ^å~äóòáåÖ=páÖå~ä στο επάνω δεξιό τµήµα της 
οθόνης (βλ. “Εικονίδια συστήµατος” στη σελίδα 472).

 3. Αν  χρειαστεί ,  µπορείτε  να  επαναλάβετε  την  ανίχνευση  των  δεικτών ,  
χρησιµοποιώντας το κουµπί oÉëí~êí που εµφανίζεται στο κάτω δεξιό τµήµα της 
οθόνης.



OVS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

„×Ð½¼₣¸²=
−Ý−ðÝ¸¹ğ³ž=½ž²=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=½ğÞ=
ŠšÐð½ćÞ

Οταν είναι διαθέσιµες όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες, η οθόνη ενηµερώνεται.

 Εικόνα 126

Ú¹ş×−²=šÝ˚ł₣−¼=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=
ŠšÐð½ćÞ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το αναπνευστικό µοτίβο του ασθενούς είναι εξαιρετικά ακανόνιστο ή αν το 
σύστηµα δε µπορεί να ανιχνεύσει επαρκή αριθµό δεικτών σώµατος, προσαρµόστε τη θέση των 
δεικτών σώµατος, π.χ. τοποθετώντας δείκτες σε περιοχές που επηρεάζονται σηµαντικά από 
την αναπνευστική κίνηση και πατήστε oÉëí~êí για να ενηµερωθεί η οθόνη.

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ Για να τροποποιήσετε το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού για τη θεραπεία του ασθενούς 
στην καµπύλη κίνησης, πατήστε kÉñí.

Βήµατα

 1. Ελέγξτε αν η αναπνευστική κίνηση του ασθενούς, βάσει της κίνησης των 
σφαιρών σήµανσης σώµατος, αναπαρίσταται µε τη µορφή µιας καµπύλης κίνησης 
δίπλα στην προβολή βίντεο. 

Η καµπύλη µετακινείται προς τα πάνω κατά την εισπνοή και προς τα κάτω κατά 
την εκπνοή. Το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού (εµφανίζεται µε κόκκινο 
χρώµα στην καµπύλη κίνησης) τοποθετείται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις 
συγχρονισµού που έχουν οριστεί για το συγκεκριµένο ασθενή (βλ. “Ρυθµίσεις 
συγχρονισµού” στη σελίδα 196).

 2. Ελέγξτε αν τα στοιχεία που εµφανίζονται στην περιοχή pí~íìë=ακολουθούνται 
από ένα σηµείο ελέγχου, το οποίο δηλώνει ότι έχουν ανιχνευθεί επιτυχώς.

 3. Ελέγξτε αν εµφανίζεται το εικονίδιο páÖå~ä=lh=στο επάνω δεξιό τµήµα της 
οθόνης (βλ. “Εικονίδια συστήµατος” στη σελίδα 472).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OVT

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKPKP Ì¹Ð³ýş²=š×Ð×˚Š−¼=ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού που χρησιµοποιείται για τον ορισµό του επιπέδου της 
αναπνοής στο οποίο πρέπει να εφαρµοστεί η δέσµη µπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιηθεί 
µέσω αυτής της οθόνης. 
Οι εικόνες ακτίνων Χ που εµφανίζουν τους εµφυτευµένους δείκτες µπορούν στη συνέχεια 
να ληφθούν σε αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να χρησιµοποιηθούν 
για να επαληθευτεί ότι ο όγκος-στόχος σχεδιασµού (PTV) βρίσκεται στην απαιτούµενη 
θέση κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης της δέσµης (βλ. “Θεραπεία µε δέσµες” στη 
σελίδα 319).
Σε αυτή την οθόνη έχετε επίσης την επιλογή να ορίσετε επιπλέον επίπεδα απεικόνισης. 
Αυτά χρησιµοποιούνται για τον ορισµό της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης (βλ. “Ορισµός 
της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης” στη σελίδα 305).

Ì¦şÞž=š×Ð×˚Š−¼=
ˇÞˇ¾−¹˙²

 Εικόνα 127



OVU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

Ì¹Ð³ýş²=½−¼=
š×Ð×˚Š−¼=
ˇÞˇ¾−¹˙²=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

Το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού (εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα) προ-τοποθετείται 
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις συγχρονισµού που έχουν οριστεί για το συγκεκριµένο ασθενή 
(βλ. “Ρυθµίσεις συγχρονισµού” στη σελίδα 196).
• Αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο στο οποίο 
λήφθηκαν τα δεδοµένα CT για το σχέδιο (π.χ. παύση αναπνοής στην εισπνοή ή παύση 
αναπνοής στην εκπνοή). Το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού δηλώνεται ως ποσοστό 
της καµπύλης κίνησης στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Καθώς το αναπνευστικό µοτίβο του ασθενούς πιθανόν να µην είναι πάντοτε 
σταθερό κατά τη διάρκεια της θεραπείας, µπορεί το ελάχιστο να είναι µικρότερο από 0% και 
το µέγιστο µεγαλύτερο από 100%.

• Για να ρυθµίσετε το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού, χρησιµοποιήστε το αριστερό 
κουµπί του ποντικιού και σύρετέ το στο απαιτούµενο επίπεδο στην καµπύλη κίνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να ορίσετε µια περιοχή ενεργοποίησης δέσµης γύρω από το επίπεδο 
αναφοράς συγχρονισµού όπως περιγράφεται στην ενότητα “Ορισµός της περιοχής 
ενεργοποίησης δέσµης” στη σελίδα 305.

Οταν ορίζετε το επίπεδο συγχρονισµού, πρέπει να λάβετε υπόψη σας την 
παρέκκλιση της αναπνοής. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το µέσο επίπεδο 
αναπνοής του ασθενούς ενδέχεται να αλλάξει. Αν ο ασθενής αρχίσει να αναπνέει 
πιο βαθιά, η καµπύλη µπορεί να µην διασταυρώνεται πλέον µε το επίπεδο 
αναφοράς συγχρονισµού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δε µπορεί να συνεχιστεί η 
θεραπεία. Για αυτόν το λόγο συνιστάται να ορίζεται επίπεδο αναφοράς 
συγχρονισµού άνω του 10%.

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
š×Ð×˚Š−¼=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž² Βήµατα

 1. Για να ορίσετε ένα επιπλέον επίπεδο απεικόνισης, πατήστε ^ÇÇ και κάντε κλικ 
στην καµπύλη κίνησης στο απαιτούµενο επίπεδο. 

 2. Αν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού για να σύρετε 
το επίπεδο απεικόνισης στην απαιτούµενη θέση.

 3. Για να διαγράψετε ένα πρόσθετο επίπεδο απεικόνισης, πατήστε oÉãçîÉ και 
κάντε κλικ στο πρόσθετο επίπεδο που θέλετε να διαγράψετε. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR OVV

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKPKQ È¸Ğž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Τώρα σας ζητείται να λάβετε εικόνες διόρθωσης ακτίνων Χ για τη θεραπεία µε 
συγχρονισµό. Με αυτές τις εικόνες καταγράφεται η θέση του εµφυτευµένου δείκτη σε 
σχέση µε το επίπεδο απεικόνισης που χρησιµοποιείται για τη λήψη των εικόνων.

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η διάρκεια έκθεσης των σωλήνων ακτίνων Χ να 
συµφωνεί µε την τιµή που έχει οριστεί στο λογισµικό (βλ. “Ρυθµίσεις 
συγχρονισµού” στη σελίδα 196). Χρησιµοποιείτε πάντοτε τις ίδιες ρυθµίσεις ms 
στην κονσόλα χειρισµού ακτίνων Χ (βλ. “Κονσόλες λειτουργίας ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 95), όπως υποδεικνύεται στο πλαίσιο υποδείξεων στο κάτω µέρος της 
οθόνης. Από τη χρήση διαφορετικής ρύθµισης ms πιθανόν να προκύψει 
µειωµένη ακρίβεια τοποθέτησης.

Ì¦şÞž=Ý¸Ğž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

 Εικόνα 128



PMM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

Ú¹ş×−²=Ý¸Ğž²=
šÐðşÞğÞ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μόλις πατήσετε τη σκανδάλη των ακτίνων Χ, η γεννήτρια ακτίνων Χ χρειάζεται 
τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να είναι σε θέση να επαναλάβει την έκθεση ακτίνων Χ. 
Μόλις ληφθεί µια εικόνα, πρέπει να αποδεσµεύσετε εντελώς τη σκανδάλη, πριν λάβετε την 
επόµενη εικόνα.

fl×šÐðşÞÐ³ž=
ýš=×ˇĆ³ž=½ž²=
ˇÞˇ×Þ−¸²

Η λειτουργία _êÉ~íÜJeçäÇ= fã~ÖáåÖ= (βλ. “Ρυθµίσεις ακτίνων Χ” στη σελίδα 198) 
διευκολύνει τη λήψη εικόνων ακτίνων Χ για θεραπείες που απαιτούν παύση της αναπνοής, 
π.χ. σε συνδυασµό µε το ³Ć³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ= ½−Þ=
×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş (βλ. “Σύστηµα ανάδρασης ασθενούς µέσω βίντεο για τον 
προσαρµοζόµενο συγχρονισµό” στη σελίδα 322). 
Οταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η επιλογή, µπορούν να ληφθούν εικόνες ακτίνων Χ, όταν 
το επίπεδο της αναπνοής του ασθενούς παραµένει αρκετά κοντά στο επίπεδο αναφοράς 
συγχρονισµού που έχει οριστεί, για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Το επίπεδο αναφοράς 
συγχρονισµού και το επίπεδο αναπνοής δε χρειάζεται απαραίτητα να διασταυρώνονται. 
Στην ιδανική περίπτωση, αυτή η επιλογή πρέπει να ενεργοποιείται µόνο αν ως βάση για την 
τοποθέτηση του ασθενούς έχουν χρησιµοποιηθεί σαρώσεις CT µε παύση της αναπνοής.

Βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα αναπνοής που χρησιµοποιούνται για τη σάρωση CT 
συµφωνούν µε τα επίπεδα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία.

Βήµατα

 1. Τώρα σας ζητείται να λάβετε µία εικόνα ανά σωλήνα για κάθε επίπεδο 
απεικόνισης που έχετε ορίσει. 

 2. Για να λάβετε µια εικόνα για το τρέχον επίπεδο απεικόνισης (εµφανίζεται µε 
κόκκινο χρώµα) πατήστε τη σκανδάλη των ακτίνων Χ και κρατήστε την 
πατηµένη. Το bñ~Åqê~Å αναµένει να επιτευχθεί το επίπεδο απεικόνισης στην 
καµπύλη κίνησης πριν ενεργοποιήσει την έκθεση ακτίνων Χ. Στη συνέχεια, 
εµφανίζεται ένας κόκκινος κύκλος λήψης στο τρέχον επίπεδο απεικόνισης, 
ο οποίος δηλώνει την επιτυχία της λήψης εικόνας.

 3. Οταν έχετε λάβει µια εικόνα για ένα επίπεδο απεικόνισης, το λογισµικό επιλέγει 
αυτόµατα το επόµενο επίπεδο και το εµφανίζει µε κόκκινο χρώµα. Στη συνέχεια, 
µπορείτε να λάβετε µια αντίστοιχη εικόνα.

 4. Αν χρειάζεται, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κουµπί mêÉî ή kÉñí κάτω από 
την καµπύλη κίνησης, για να επαναλάβετε τη λήψη εικόνας για ένα συγκεκριµένο 
επίπεδο απεικόνισης.

 5. Αν δεν απαιτείται ένα συγκεκριµένο επίπεδο απεικόνισης ή αν δεν είναι δυνατή η 
λήψη µιας εικόνας σε αυτό ακριβώς το επίπεδο (ο κύκλος λήψης δεν είναι 
τοποθετηµένος στο επίπεδο απεικόνισης), µπορείτε να εκτελέσετε κύλιση στο 
επίπεδο χρησιµοποιώντας το κουµπί mêÉî ή kÉñí και να πατήσετε aÉäÉíÉ για να 
το διαγράψετε. Ολες οι εικόνες που έχουν ήδη ληφθεί για αυτό το επίπεδο 
απορρίπτονται επίσης.

 6. Οταν ληφθούν όλες οι απαιτούµενες εικόνες για το σωλήνα 1, πατήστε το κουµπί 
kÉñí στο κάτω µέρος της οθόνης, για να λάβετε εικόνες χρησιµοποιώντας το 
σωλήνα 2.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PMN

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Πριν από τη λήψη ακτίνων Χ, πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι ο ασθενής 
βρίσκεται µέσα στην αίθουσα θεραπείας.

Να θυµάστε να χρησιµοποιείτε το σωστό σωλήνα ακτίνων Χ για κάθε εικόνα 
που θέλετε.

Αν η λήψη των εικόνων αποτύχει µετά από τρεις προσπάθειες, διακόψτε τη 
θεραπεία και επαναλάβετε τη βαθµονόµηση του συστήµατος. Αν η λήψη 
εικόνων εξακολουθεί να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης 
της Brainlab. 

Το bñ~Åqê~Å δεν είναι διαγνωστικό σύστηµα. Οι εικόνες ακτίνων Χ δεν πρέπει 
να χρησιµοποιούνται ως βάση για τη διάγνωση του ασθενούς.

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
ˇÞ½˝¦š³ž²=½ğÞ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Για βελτιωµένη εµφάνιση, µπορείτε να ρυθµίσετε την αντίθεση της εικόνας που λάβατε 
µέσω των ρυθµιστικών (βλ. σελίδα 268). Αυτό είναι σηµαντικό για να διασφαλιστεί η 
ορθότητα της ανίχνευσης των εµφυτευµένων δεικτών (βλ. “Ανίχνευση εµφυτευµένων 
δεικτών” στη σελίδα 302).

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²=½ž²=
šÐðşÞˇ²

Παρέχονται ιστογράµµατα, τα οποία επιτρέπουν τη ρύθµιση της κατανοµής του επιπέδου 
του γκρίζου στις εικόνες ακτίνων Χ. Βλ. “Ιστογράµµατα παραθύρωσης ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 268.
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ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKPKR flÞ˝₣Þš¼³ž=šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=ŠšÐð½ćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οταν έχουν ληφθεί εικόνες διόρθωσης ακτίνων Χ για κάθε επίπεδο απεικόνισης, πρέπει να 
οριστεί η θέση του εµφυτευµένου δείκτη για κάθε ζεύγος εικόνων.

Ì¦şÞž=ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=
ŠšÐð½ćÞ

 Εικόνα 129

‰šĆłž=šÐðşÞğÞ Το επίπεδο στο οποίο έχουν ληφθεί οι εικόνες που εµφανίζονται τη δεδοµένη στιγµή 
δηλώνεται µε κόκκινο χρώµα στην περιοχή fã~ÖÉ=m~áê. 
• Μπορείτε να εναλλάσσετε τα ζεύγη των εικόνων χρησιµοποιώντας τα κουµπιά 

mêÉî=m~áê και kÉñí=m~áê.
• Η θέση των εµφυτευµένων δεικτών πρέπει να οριστεί για όλα τα ζεύγη εικόνων 

(βλ. “Τρόπος αλλαγής της θέσης ενός δείκτη” στη σελίδα 303). 

Αν η ανακατασκευή των εµφυτευµένων δεικτών δεν ήταν επιτυχής και οι 
δείκτες δεν είναι ορατοί στις εικόνες ακτίνων Χ για το επίπεδο αναφοράς 
συγχρονισµού, πρέπει να εξέλθετε από αυτή την οθόνη και να επαναλάβετε τη 
λήψη των εικόνων µε συγχρονισµό.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PMP

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

„×ÐÝ−ł˚²=ŠšÐð½ćÞ

Ú¹ş×−²=ˇÝÝˇł¸²=
½ž²=¦˚³ž²=šÞş²=
Šš˝ð½ž

Ο χειριστής πρέπει πάντοτε να επαληθεύει το αποτέλεσµα της αυτόµατης 
ανίχνευσης δεικτών.

„ý¾˙ÞÐ³ž=
×Ýž¹−¾−¹ÐćÞ=
×š¹Ðł¹˙ýýˇ½−²

Επιλογές

Για να εκτελέσετε κύλιση στους σηµασµένους εµφυτευµένους δείκτες, χρησιµοποιήστε 
τα κουµπιά µε τα βέλη  στην περιοχή j~êâÉê.

Ο επιλεγµένος εµφυτευµένος δείκτης εµφανίζεται µε ανοιχτό πράσινο χρώµα στις 
προβολές ακτίνων Χ και σηµαίνεται µε ένα αναγνωριστικό.

Οι άλλοι εµφυτευµένοι δείκτες εµφανίζονται ως σκούρος πράσινος κύκλος µε έναν 
σταυρό, ο οποίος επίσης σηµαίνεται µε ένα αναγνωριστικό δείκτη.

Πατήστε aÉäÉíÉ για να καταργηθεί ο τρέχων επιλεγµένος δείκτης από τα δεδοµένα της 
εικόνας.

Βήµατα

 1. Αν πατήσετε ^ìíç, το λογισµικό ανιχνεύει αυτόµατα τη θέση των εµφυτευµένων 
δεικτών στην εικόνα.

 2. Αν ο εµφυτευµένος δείκτης δεν είναι κατάλληλος για αυτόµατη ανίχνευση, 
µπορείτε να ορίσετε τη θέση του χειροκίνητα. Για το σκοπό αυτό, επιλέξτε το 
δείκτη στην προβολή µε το δείκτη του ποντικιού, κρατήστε πατηµένο το 
αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε το δείκτη στην απαιτούµενη θέση.

 3. Για να µετακινήσετε όλους τους σηµασµένους δείκτες µαζί χωρίς να αλλάξετε τη 
σχέση τους στο χώρο, πατήστε pÜáÑí=é~ííÉêå, κάντε κλικ στην προβολή µε το 
δείκτη του ποντικιού, κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και 
σύρετε τους δείκτες στη θέση που θέλετε. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι pÜáÑí=
é~ííÉêå. 

 4. Ενα  πράσινου χρώµατος δηλώνει την προηγούµενη θέση στην κάθε 
περίπτωση.

 5. Για να επαναφέρετε τους δείκτες στην προηγούµενη θέση, πατήστε oÉëÉí.

Επιλογές

Πατήστε Για να εµφανιστούν µόνο τα περιγράµµατα του όγκου-
στόχου σχεδιασµού.

Πατήστε Για να εµφανιστούν όλα τα διαθέσιµα περιγράµµατα.

Πατήστε réÇ~íÉ=
`çåíçìêë

Για να ενηµερωθούν οι πληροφορίες περιγράµµατος 
µετά την επανατοποθέτηση ενός δείκτη. 
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ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
ˇÞ½˝¦š³ž²=½ğÞ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Για βελτιωµένη εµφάνιση, µπορείτε να ρυθµίσετε την αντίθεση της εικόνας που λάβατε 
µέσω των ρυθµιστικών (βλ. σελίδα 268).

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²=½ž²=
šÐðşÞˇ²

Παρέχονται ιστογράµµατα, τα οποία επιτρέπουν τη ρύθµιση της κατανοµής του επιπέδου 
του γκρίζου στις εικόνες ακτίνων Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα “Ιστογράµµατα παραθύρωσης ακτίνων Χ” στη σελίδα 268.
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Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKPKS Ì¹Ð³ýş²=½ž²=×š¹Ð−₣¸²=šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=Š˚³ýž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Τώρα εµφανίζεται µήνυµα που σας προτρέπει να ορίσετε την περιοχή ενεργοποίησης 
δέσµης γύρω από το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού (βλ. “Ορισµός επιπέδου 
απεικόνισης” στη σελίδα 297) κατά τη διάρκεια του οποίου είναι ενεργή η δέσµη.
Μπορείτε να ορίσετε αν η περιοχή ενεργοποίησης δέσµης πρέπει να περιλαµβάνει τόσο τη 
φάση της εισπνοής όσο και τη φάση της εκπνοής ή µόνο κατά τη διάρκεια της φάσης 
εκπνοής στην ενότητα σελίδα 196.

Ì¦şÞž=×š¹Ð−₣¸²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
Š˚³ýž²

 Εικόνα 130

Ú¹ş×−²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
½ž²=×š¹Ð−₣¸²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
Š˚³ýž²

Η περιοχή ενεργοποίησης δέσµης εµφανίζεται µε µπλε χρώµα στην καµπύλη κίνησης και 
δηλώνεται ως ποσοστό της καµπύλης κίνησης στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.
Για να ρυθµίσετε την περιοχή ενεργοποίησης δέσµης, χρησιµοποιήστε το αριστερό κουµπί 
του ποντικιού για να σύρετε την επάνω και την κάτω άκρη της περιοχής στο απαιτούµενο 
επίπεδο στην καµπύλη κίνησης.
Η Brainlab συνιστά να ορίσετε αρκετό περιθώριο στην κατεύθυνση της εκπνοής, για να 
διασφαλίσετε ότι η καµπύλη κίνησης δε θα παρεκκλίνει κάτω από την περιοχή 
ενεργοποίησης δέσµης στη διάρκεια της θεραπείας. Αν το ελάχιστο της καµπύλης κίνησης 
είναι κάτω από την περιοχή ενεργοποίησης δέσµης, η δέσµη µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο 
για ένα σύντοµο διάστηµα ανά αναπνευστικό κύκλο. Το αποτέλεσµα είναι να αυξηθεί ο 
συνολικός απαιτούµενος χρόνος θεραπείας.
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ÔĆ¦ýÐ³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Η αύξηση του µεγέθους της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης θα αυξήσει την 
εναποµένουσα κίνηση κατά τη διάρκεια του χρόνου ενεργοποίησης δέσµης και 
συνεπώς θα µειωθεί η ακρίβεια της θεραπείας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή 
ενεργοποίησης δέσµης που χρησιµοποιείτε συµφωνεί µε τα περιθώρια που 
έχουν οριστεί στο σχέδιο θεραπείας.

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται περιοχές ενεργοποίησης πολύ περιορισµένου 
εύρους, καθώς αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µέγιστη κλασµατοποίηση της 
χορήγησης πεδίου οδηγώντας σε σηµαντικές αποκλίσεις δόσης. 

Στη διάρκεια της θεραπείας µε συγχρονισµό, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 
εξαιρετικά σύντοµων χρόνων ενεργοποίησης δέσµης, π.χ. λόγω περιορισµένου 
εύρους ενεργοποίησης δέσµης. ∆εν πρέπει να αποκλειστούν οι δοσιµετρικές 
αποκλίσεις που οφείλονται στη µέγιστη κλασµατοποίηση της χορήγησης πεδίου 
κατά τη θεραπεία µε συγχρονισµό.

Ó¹ş³¦š½ˇ=š×˝×šŠˇ Ανάλογα µε τον αριθµό των πρόσθετων επιπέδων που χρησιµοποιούνται, το=bñ~Åqê~Å=
υπολογίζει τη µετατόπιση των δεικτών που προκαλεί η αναπνοή. 
Στον πίνακα ^ÇÇáíáçå~ä=iÉîÉäë εµφανίζεται η σχετική κίνηση των εµφυτευµένων δεικτών 
µεταξύ του επιπέδου αναφοράς συγχρονισµού και των πρόσθετων επιπέδων απεικόνισης 
(αν υπάρχουν). Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καθοριστεί µια 
κατάλληλη περιοχή ενεργοποίησης δέσµης.

Οταν ορίζετε την περιοχή ενεργοποίησης δέσµης, η Brainlab συνιστά έντονα να 
λαµβάνετε υπόψη σας τις πληροφορίες του πίνακα ^ÇÇáíáçå~ä=iÉîÉäë. 

Οι πληροφορίες σχετικά µε τις αποκλίσεις παρέχονται µόνο σε µία κατεύθυνση. 
Βεβαιωθείτε ότι τα περιθώρια που ορίζετε λαµβάνουν υπόψη την απόκλιση σε 
όλες τις κατευθύνσεις.

Íš½ˇ½ş×Ð³ž=
ŠÐş¹¦ğ³ž²

Οι τιµές της µετατόπισης διόρθωσης εµφανίζονται στο κάτω δεξιό τµήµα της οθόνης. 
Βασίζονται στην απόκλιση µεταξύ της θέσης των εµφυτευµάτων που ορίζεται στις ακτίνες 
Χ που λήφθηκαν στο επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού (βλ. “Ανίχνευση εµφυτευµένων 
δεικτών” στη σελίδα 302) και των θέσεων των εµφυτευµένων δεικτών που ορίστηκαν στα 
δεδοµένα CT (βλ. “Θέσεις εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 186). 
Οταν πατήσετε cáåáëÜ, για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες που εµφανίζονται σε αυτή την 
οθόνη, µεταβαίνετε στην κύρια οθόνη συγχρονισµού (βλ. “Εφαρµογή της µετατόπισης 
διόρθωσης” στη σελίδα 308), όπου µπορείτε να εφαρµόσετε αυτή τη µετατόπιση διόρθωσης.
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Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

„×ˇðşÝ−¼¦ž=
¹Ć¦ýÐ³ž=š×Ð×˚Š−¼

Αν επιστρέψετε σε αυτό το βήµα χρησιµοποιώντας το κουµπί _É~ã=lå=^êÉ~ στην κύρια 
οθόνη συγχρονισµού (βλ. “Περιοχή ενεργοποίησης δέσµης” στη σελίδα 321), εµφανίζεται 
ελαφρώς τροποποιηµένη η οθόνη aÉÑáåÉ=_É~ã=lå=^êÉ~.

 Εικόνα 131

Επιλογές

Να ρυθµίσετε την περιοχή ενεργοποίησης δέσµης χρησιµοποιώντας το αριστερό κουµπί 
του ποντικιού για να σύρετε την επάνω και την κάτω άκρη της περιοχής στο επίπεδο που 
θέλετε στην καµπύλη κίνησης.

Να ρυθµίσετε το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού πατώντας το κουµπί jçÇáÑó και 
χρησιµοποιώντας το αριστερό κουµπί του ποντικιού για να το σύρετε στο επίπεδο που 
θέλετε στην καµπύλη κίνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν τροποποιήσετε το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού, πρέπει να 
πραγµατοποιήσετε επαλήθευση (βλ. “Επαλήθευση ακτίνων Χ µε συγχρονισµό” στη 
σελίδα 312) χρησιµοποιώντας και τους δύο σωλήνες ακτίνων Χ πριν συνεχίσετε τη 
θεραπεία. 
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„¾ˇ¹ý−ł¸=½ž²=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=ŠÐş¹¦ğ³ž²

  

NMKQ „¾ˇ¹ý−ł¸=½ž²=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=ŠÐş¹¦ğ³ž²

NMKQKN Ú−×−¦˚½ž³ž=½−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²=³½−=Ð³şðšÞ½¹−

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οταν ολοκληρώσετε τον ορισµό της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης, µεταβαίνετε στην 
κύρια οθόνη συγχρονισµού, όπου µπορείτε να εφαρµόσετε τη µετατόπιση διόρθωσης, να 
επαληθεύσετε την ακρίβεια της τοποθέτησης και να συγχρονίσετε την ενεργοποίηση και την 
απενεργοποίηση της δέσµης. 
Η µετατόπιση διόρθωσης υπολογίζεται µε βάση τα εξής:
• Την απόκλιση µεταξύ της θέσης των εµφυτευµάτων που ορίζεται στις ακτίνες Χ που 
λήφθηκαν στο επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού (βλ. σελίδα 302) και 

• Τις θέσεις των εµφυτευµένων δεικτών που ορίζονται στα δεδοµένα CT (βλ. σελίδα 186).

Ì¦şÞž=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

 Εικόνα 132
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Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

Ú¹ş×−²=
š¼¦¼ł¹˙ýýÐ³ž²=½−¼=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Για να εφαρµόσετε την απαιτούµενη µετατόπιση, προχωρήστε ως εξής. Αυτή η ένδειξη 
επιβεβαιώνει ότι η περιοχή του στόχου βρίσκεται στο ισόκεντρο όταν επιτυγχάνεται το 
επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού.
Επίσης επιτρέπει την εκτέλεση της απαιτούµενης επαλήθευσης ακτίνων Χ (βλ. “Επαλήθευση 
ακτίνων Χ µε συγχρονισµό” στη σελίδα 312):

Βήµατα

 1. Βεβαιωθείτε ότι στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης υπάρχει η ένδειξη mêÉëë=
bå~ÄäÉ=_ìííçå ή içï=^ÅÅìê~Åó.

 2. Ευθυγραµµίστε το κρεβάτι:

• Για τα κρεβάτια Varian Exact/ETR, πατήστε τα κουµπιά ενεργοποίησης και 
στις δύο πλευρές του χειριστηρίου του κρεβατιού, για να ενεργοποιηθεί η 
αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού (βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια Varian 
ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76).

• Για τους γραµµικούς επιταχυντές TrueBeam, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
την επιλογή bñ~Åqê~Å=^af=ÅçìÅÜ=Åçåíêçä=áåíÉêÑ~ÅÉ=για να ενεργοποιήσετε 
την αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού.

• ∆ιαφορετικά, µετακινήστε το κρεβάτι χειροκίνητα, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους δείκτες µετατόπισης (βλ. “∆είκτες 
θέσης” στη σελίδα 217).

 3. Μετά τη ρύθµιση του κρεβατιού, βεβαιωθείτε ότι στο επάνω δεξιό τµήµα της 
οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη lh. 



PNM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„¾ˇ¹ý−ł¸=½ž²=ýš½ˇ½ş×Ð³ž²=ŠÐş¹¦ğ³ž²

  

NMKQKO ‚š˝ð½š²=ˇÞˇ×Þš¼³½Ðð¸²=ð˝Þž³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στην κύρια οθόνη συγχρονισµού υπάρχουν δύο δείκτες αναπνευστικής κίνησης:
• Καµπύλη κίνησης
• Περιοχή συµφωνίας αναπνευστικού µοτίβου

Ëˇý×ĆÝž=ð˝Þž³ž² Στο επάνω αριστερό τµήµα της οθόνης, αναπαρίσταται σε πραγµατικό χρόνο η 
αναπνευστική κίνηση του ασθενούς ως καµπύλη κίνησης, βάσει της κίνησης των σφαιρών 
σήµανσης σώµατος.
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Η καµπύλη κίνησης περιλαµβάνει επίσης:
• Την περιοχή ενεργοποίησης δέσµης (βλ. “Ορισµός της περιοχής ενεργοποίησης 
δέσµης” στη σελίδα 305).

• Το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού και τα πρόσθετα επίπεδα απεικόνισης που έχουν 
οριστεί (βλ. “Ορισµός επιπέδου απεικόνισης” στη σελίδα 297). Το επίπεδο που είναι 
επιλεγµένο τη δεδοµένη στιγµή για την απεικόνιση εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα.

• Το µέγεθος της καµπύλης κίνησης προσαρµόζεται αυτόµατα ώστε να χωράει στην 
προβολή. Αν χρειάζεται, µπορείτε επίσης να αλλάξετε το µέγεθος της καµπύλης 
κίνησης κάνοντας διπλό κλικ στην προβολή.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PNN

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

Óš¹Ð−₣¸=³¼ý¾ğÞ˝ˇ²=
ˇÞˇ×Þš¼³½Ðð−Ć=
ý−½˝Ł−¼

Η περιοχή _êÉ~íÜáåÖ=m~ííÉêå=j~íÅÜ δηλώνει τη συµφωνία µεταξύ της τρέχουσας 
αναπνευστικής κίνησης του ασθενούς και της αναπνευστικής του κίνησης, όπως 
καταγράφηκε πριν από τη λήψη εικόνων ακτίνων Χ (βλ. “Λήψη ακτίνων Χ µε συγχρονισµό” 
στη σελίδα 299). 
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„¹ýžÞš˝ˇ=½−¼=
ˇÞˇ×Þš¼³½Ðð−Ć=
ý−½˝Ł−¼

Αν η συµφωνία του αναπνευστικού µοτίβου φθάσει στο κίτρινο ή το κόκκινο επίπεδο, όπως 
παρουσιάζεται παραπάνω, το αναπνευστικό µοτίβο του ασθενούς δε συµφωνεί πλέον µε το 
µοτίβο κατά τη διάρκεια της λήψης των εικόνων ακτίνων Χ (βλ. “Λήψη ακτίνων Χ µε 
συγχρονισµό” στη σελίδα 299). 
Πρέπει να πραγµατοποιείτε επαλήθευση (βλ. “Επαλήθευση ακτίνων Χ µε συγχρονισµό” 
στη σελίδα 312) κάθε φορά που το αναπνευστικό µοτίβο ή η αναπνευστική κίνηση γίνονται 
ακανόνιστα.
Αν θα εφαρµοστεί η ενδασφάλιση παύσης δέσµης όταν γίνεται ακανόνιστη η αναπνοή του 
ασθενούς εξαρτάται από την επιλογή που έχετε ορίσει στη ρύθµιση m~ííÉêå=j~íÅÜ=^ìíç=
`ìíJlÑÑ=στις ρυθµίσεις ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις συγχρονισµού” στη σελίδα 196). 

Αρ. Εξάρτηµα

a Συµφωνία αναπνοής

s Ασυµφωνία αναπνοής

a s



PNO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKR „×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

NMKRKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν η συµφωνία του αναπνευστικού µοτίβου φθάσει στο κίτρινο ή το κόκκινο επίπεδο 
(βλ. “Περιοχή συµφωνίας αναπνευστικού µοτίβου” στη σελίδα 311), το αναπνευστικό 
µοτίβο του ασθενούς δε συµφωνεί πλέον µε το µοτίβο πριν από τη λήψη των εικόνων 
ακτίνων Χ (βλ. “Λήψη ακτίνων Χ µε συγχρονισµό” στη σελίδα 299). 
Συνεπώς, απαιτείται επαλήθευση ακτίνων Χ προκειµένου να επαληθεύσετε ότι η θέση των 
εµφυτευµένων δεικτών παραµένει σύµφωνη µε το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού που 
απεικονίζεται στην καµπύλη κίνησης (βλ. “Καµπύλη κίνησης” στη σελίδα 310).

Ó¹−Ł−Ý˚²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı
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ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PNP

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

Ú¹ş×−²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
½−¼=š×Ð×˚Š−¼=
ˇ×šÐðşÞÐ³ž²

Το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού (βλ. “Ορισµός του επιπέδου αναφοράς συγχρονισµού” 
στη σελίδα 298) είναι το προεπιλεγµένο επίπεδο απεικόνισης για την επαλήθευση ακτίνων Χ. 
Αν, αντίθετα, θέλετε να λαµβάνετε τις εικόνες επαλήθευσης στο ανώτερο ή στο κατώτερο 
όριο της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης:

^Çî~åÅÉÇ=uJo~ó=
qêáÖÖÉê=léíáçåë
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Βήµατα

 1. Επιλέξτε ^Çî~åÅÉÇ=léíáçåë, για να ανοίξετε την περιοχή ^Çî~åÅÉÇ=uJê~ó=
qêáÖÖÉê=léíáçåë.

 2. Χρησιµοποιήστε το πλαίσιο τιµών για να επιλέξετε µεταξύ d~íáåÖ=oÉÑÉêÉåÅÉ=
iÉîÉä, içïÉê=_É~ã=låLlÑÑ=iÉîÉä ή rééÉê=_É~ã=låLlÑÑ=iÉîÉä.

 3. Επιλέξτε αν η λήψη των εικόνων επαλήθευσης θα γίνει στη διάρκεια της 
αναπνευστικής φάσης bñÜ~äÉ ή fåÜ~äÉ.



PNQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKRKO È¸Ğž=šÐðşÞˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Πριν ξεκινήσει η λήψη ακτίνων Χ, βεβαιωθείτε ότι ο ορθοστάτης δεν 
παρεµποδίζει το οπτικό πεδίο µεταξύ των σωλήνων ακτίνων Χ και των επίπεδων 
ανιχνευτών. Για το σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι οθόνες βίντεο 
της αίθουσας ελέγχου. Μην ξεχνάτε να επιλέγετε το σωστό σωλήνα ακτίνων Χ 
στην κονσόλα ακτίνων Χ για κάθε εικόνα που θέλετε.

Ó¹−Ł−Ý˚²=šÐðşÞˇ²

 Εικόνα 137

È¸Ğž=šÐðşÞˇ² Μπορείτε να λάβετε µια εικόνα επαλήθευσης στο επίπεδο απεικόνισης και την 
αναπνευστική φάση που έχει οριστεί (βλ. “Τρόπος ρύθµισης του επιπέδου απεικόνισης” 
στη σελίδα 313).

Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης είναι επίσης δυνατή η απεικόνιση µε παύση της αναπνοής 
(βλ. “Απεικόνιση µε παύση της αναπνοής” στη σελίδα 300). 

Επιλογές

Επιλέγοντας qìÄÉ=N=ή qìÄÉ=O, µπορείτε να λάβετε µια εικόνα χρησιµοποιώντας µόνο 
τον επιλεγµένο σωλήνα.

Επιλέγοντας ^ìíç, µπορείτε να λάβετε την εικόνα χρησιµοποιώντας είτε το σωλήνα 1 
είτε το σωλήνα 2.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PNR

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Για να είναι αξιόπιστη η επαλήθευση της ακρίβειας τοποθέτησης, συνιστάται 
έντονα να λάβετε τουλάχιστον µία εικόνα και από τους δύο σωλήνας πριν 
ξεκινήσετε τη θεραπεία.

Αν ρυθµίσετε το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού στη διάρκεια της θεραπείας, 
µπορείτε να επαναλάβετε την επαλήθευση ακτίνων Χ πριν προχωρήσετε στη 
θεραπεία.

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
ˇÞ½˝¦š³ž²=½ğÞ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Για βελτιωµένη εµφάνιση, µπορείτε να ρυθµίσετε την αντίθεση της εικόνας που λάβατε 
µέσω των ρυθµιστικών (βλ. σελίδα 268). Αυτό είναι σηµαντικό για να διασφαλιστεί η 
ορθότητα της ανίχνευσης των εµφυτευµένων δεικτών (βλ. “Επαλήθευση της ακρίβειας 
τοποθέτησης” στη σελίδα 316).

ÔĆ¦ýÐ³ž=½ž²=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²=½ž²=
šÐðşÞˇ²

Παρέχονται ιστογράµµατα, τα οποία επιτρέπουν τη ρύθµιση της κατανοµής του επιπέδου 
του γκρίζου στις εικόνες ακτίνων Χ. Βλ. “Ιστογράµµατα παραθύρωσης ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 268.



PNS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKRKP „×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=ˇð¹˝ŁšÐˇ²=½−×−¦˚½ž³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το τρέχον επίπεδο ανοχής δείκτη εµφανίζεται κάτω από τις προβολές εικόνας. Αυτή η 
ρύθµιση ορίζει τη µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση δείκτη στις εικόνες επαλήθευσης που 
έχουν ληφθεί πριν χρειαστεί ενδασφάλιση παύσης δέσµης.
Μπορείτε να ορίσετε µια ενδασφάλιση παύσης δέσµης βάσει της ανοχής δείκτη είτε 
αυτόµατα (βλ. “Auto Detect” στη σελίδα 318) είτε χειροκίνητα (βλ. “∆ιακοπές θεραπείας 
µε δέσµες” στη σελίδα 320).

Ô¼¦ý˝³šÐ²=ˇÞ−₣¸²=
Šš˝ð½ž

 Εικόνα 138

Το επίπεδο ανοχής που εµφανίζεται ισχύει µόνο για το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού και 
προκαθορίζεται βάσει της τιµής που έχει οριστεί για αυτό το επίπεδο στις ρυθµίσεις 
ασθενούς (βλ. σελίδα 196).

Καθώς η απεικόνιση επαλήθευσης κατά τη ροή εργασίας συγχρονισµού βασίζεται σε µία 
εικόνα ακτίνων Χ, υπολογίζονται µόνο οι µετατοπίσεις εντός του επιπέδου. Η πραγµατική 
µετατόπιση τριών διαστάσεων θα είναι µεγαλύτερη από τη µετατόπιση εντός του επιπέδου. 
Συνεπώς, η απόκλιση της ακρίβειας που δηλώνεται στην οθόνη πρέπει να επαληθεύεται µε 
προσοχή. 

Επιλογές

Αν χρειάζεται, µπορείτε να προσαρµόσετε αυτή την τιµή από το πλαίσιο τιµών.

Αν ωστόσο επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε το ανώτερο ή το κατώτερο όριο της περιοχής 
ενεργοποίησης δέσµης ως το επίπεδο απεικόνισης για την επαλήθευση (βλ. “Τρόπος 
ρύθµισης του επιπέδου απεικόνισης” στη σελίδα 313), η προεπιλεγµένη ανοχή βασίζεται 
στο εύρος που έχει καθοριστεί για την επιλογή _É~ã=låLlÑÑ=iÉîÉä (βλ. σελίδα 196).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PNT

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

„ý¾˙ÞÐ³ž=Šš˝ð½ž=
ˇÞ−₣¸²

Το καθορισµένο εύρος ανοχής απεικονίζεται µε κύκλους στις προβολές εικόνας.

 Εικόνα 139

Ëˇ½ˇÞşž³ž=½ž²=
šý¾˙ÞÐ³ž²=½ž²=
ˇÞ−₣¸²=Šš˝ð½ž

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Καθώς η εναποµένουσα κίνηση οδηγεί σε µεγαλύτερο εύρος κίνησης των 
εµφυτευµένων δεικτών στο ανώτερο ή το κατώτερο όριο της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης 
(βλ. “Ορισµός της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης” στη σελίδα 305), η προεπιλεγµένη ανοχή 
και συνεπώς το µέγεθος των κύκλων είναι µεγαλύτερα σε αυτά τα επίπεδα από ό, τι όταν 
λαµβάνονται εικόνες επαλήθευσης στο επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού.

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Κύκλοι ανοχής

• ∆είκτες µεγάλου µήκους: ένας κόκκινος και λευκός 
κύκλος ανοχής πρέπει να περικλείει σωστά κάθε 
ακραίο σηµείο του δείκτη.

• ∆είκτες µικρού µήκους: το κεντρικό σηµείο του 
εµφυτευµένου δείκτη πρέπει να περικλείεται πλήρως 
από τον κόκκινο και λευκό κύκλο ανοχής.

s Μπλε σταυρός ∆ηλώνει το ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή.

d Πράσινος σταυρός
Οι πράσινοι σταυροί δηλώνουν τα ακραία σηµεία του 
δείκτη, όπως ορίζονται όταν είναι ενεργοποιηµένη η 
επιλογή ^ìíç=aÉíÉÅí (βλ. σελίδα 318).

a

s

d

Επιλογές

Εφόσον οι εµφυτευµένοι δείκτες παραµένουν εντός του καθορισµένου εύρους ανοχής, η 
θεραπεία µπορεί να συνεχιστεί.

Αν οι εµφυτευµένοι δείκτες βρίσκονται εκτός του εύρους ανοχής σε µία ή περισσότερες 
ακτίνες Χ, δε διασφαλίζεται η ακριβής τοποθέτηση του ασθενούς και η θεραπεία πρέπει 
να διακοπεί.

Μπορείτε να διακόψετε τη θεραπεία χειροκίνητα (βλ. “∆ιακοπές θεραπείας µε δέσµες” 
στη σελίδα 320) ή αυτόµατα, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ^ìíç=aÉíÉÅí
(βλ “Auto Detect” παρακάτω).



PNU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

^ìíç=aÉíÉÅí
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Αν οι εµφυτευµένοι δείκτες βρίσκονται εκτός του εύρους ανοχής σε µία ή περισσότερες 
ακτίνες Χ, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ^ìíç=aÉíÉÅí πριν από τη λήψη της εικόνας 
επαλήθευσης ακτίνων Χ, αν θέλετε να ορίσετε ενδασφάλιση παύσης δέσµης, (βλ. “Εµφάνιση 
δείκτη ανοχής” στη σελίδα 317).
Οταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ̂ ìíç=aÉíÉÅí, το σύστηµα µπορεί να ανιχνεύσει αυτόµατα 
τη θέση του εµφυτευµένου δείκτη βάσει των εικόνων ακτίνων Χ που έχουν ληφθεί και να 
ορίσει µια ενδασφάλιση παύσης δέσµης, αµέσως µόλις σηµειωθεί υπέρβαση του εύρους 
ανοχής.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PNV

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKRKQ Êš¹ˇ×š˝ˇ=ýš=Š˚³ýš²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού εφαρµόσετε τη µετατόπιση διόρθωσης (βλ. “Τρόπος ευθυγράµµισης του 
ισόκεντρου” στη σελίδα 309) και εκτελέσετε επαλήθευση ακτίνων Χ και µε τους δύο 
σωλήνες (βλ. “Επαλήθευση ακτίνων Χ µε συγχρονισµό” στη σελίδα 312), µπορείτε να 
ξεκινήσετε τη θεραπεία.
Αρχικά ο γραµµικός επιταχυντής βρίσκεται στη λειτουργία παύσης δέσµης (έχει οριστεί 
ενδασφάλιση παύσης δέσµης). 
Μπορείτε να λάβετε εικόνες επαλήθευσης οποιαδήποτε στιγµή. ∆εν είναι απαραίτητη η 
διακοπή της θεραπείας για την επαλήθευση.

Ú¹ş×−²=˚Þˇ¹þž²=
½ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

 Εικόνα 141

Βήµατα

 1. Κάντε κλικ στο κουµπί pí~êí=qêÉ~íãÉåí στην περιοχή iáå~Å=`çåíêçä, για να 
ενεργοποιήσετε τη θεραπεία µε δέσµες.

 2. Μόλις το επίπεδο της αναπνοής του ασθενούς βρεθεί εντός της καθορισµένης 
περιοχής ενεργοποίησης δέσµης (βλ. “Ορισµός της περιοχής ενεργοποίησης 
δέσµης” στη σελίδα 305), καταργείται η ενδασφάλιση παύσης δέσµης. 

 3. Τώρα µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δέσµη θεραπείας στο γραµµικό 
επιταχυντή.

 4. Ανάλογα µε την επιλογή σας όσον αφορά τη ρύθµιση _É~ã=lå=ÇìêáåÖ στις 
ρυθµίσεις ασθενούς (βλ. σελίδα 196), η δέσµη θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την 
περιοχή ενεργοποίησης δέσµης ή µόνο κατά τη διάρκεια της εκπνοής εντός της 
περιοχής ενεργοποίησης δέσµης.

 5. Η ενδασφάλιση δέσµης θα εξακολουθήσει να εφαρµόζεται (βλ. “∆ιακοπές 
θεραπείας µε δέσµες” παρακάτω) και να καταργείται αυτόµατα κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας.



POM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

‚Ðˇð−×˚²=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²=
ýš=Š˚³ýš²

Η θεραπεία µε δέσµες είναι δυνατό να διακοπεί ως εξής:

Αν πρέπει να εισέλθετε στην αίθουσα θεραπείας κατά τη διάρκεια µιας 
ενδασφάλισης παύσης δέσµης, απενεργοποιήστε πρώτα το γραµµικό επιταχυντή. 

Αν οι εµφυτευµένοι δείκτες που εµφανίζονται στις εικόνες επαλήθευσης 
βρίσκονται εκτός του εύρους ανοχής, πρέπει να διακόψετε τη θεραπεία 
χρησιµοποιώντας το κουµπί píçé=qêÉ~íãÉåí.

Σε περίπτωση αποτυχίας της παύσης δέσµης (η δέσµη του γραµµικού 
επιταχυντή παραµένει ενεργή, ενώ το bñ~Åqê~Å δηλώνει παύση δέσµης), 
διακόψτε αµέσως τη θεραπεία και µην τη συνεχίσετε αν δεν αποκατασταθεί η 
σωστή λειτουργία της παύσης δέσµης. Βεβαιωθείτε δεν προσαυξάνονται τα 
monitor unit ενώ εµφανίζεται το εικονίδιο παύσης δέσµης και επίσης ότι δεν 
ακούγεται το ακουστικό σήµα που δηλώνει εκποµπή monitor unit. 

∆ιακοπή Περιγραφή

Χειροκίνητα
Επιλέγοντας píçé=qêÉ~íãÉåí η θεραπεία µε δέσµες διακόπτεται.

Κατ’ αυτό τον τρόπο εφαρµόζεται ενδασφάλιση παύσης δέσµης, 
η οποία καταργείται µόνο αν πατήσετε ξανά pí~êí=qêÉ~íãÉåí.

Αυτόµατη 
απενεργοποίηση

Το bñ~Åqê~Å απενεργοποιεί αυτόµατα τη θεραπεία µε δέσµες 
στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Οι εµφυτευµένοι δείκτες βρίσκονται εκτός του εύρους ανοχής 
σε  µ ία  ή  περισσότερες  ακτίνες  Χ  επαλήθευσης  (βλ .  
“Επαλήθευση της ακρίβειας τοποθέτησης” στη σελίδα 316) και 
έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ^ìíç=aÉíÉÅí=ή

• Ο ασθενής δε βρίσκεται πλέον στη θέση lh (βλ. “Τρόπος 
ευθυγράµµισης του ισόκεντρου” στη σελίδα 309).

Κατ’ αυτό τον τρόπο εφαρµόζεται ενδασφάλιση παύσης δέσµης, 
η οποία καταργείται µόνο αν πατήσετε ξανά pí~êí=qêÉ~íãÉåí.

Μόνο αυτόµατη 
ενδασφάλιση

Το bñ~Åqê~Å εφαρµόζει αυτόµατα µια ενδασφάλιση παύσης 
δέσµης, αν έχει οριστεί η επιλογή m~ííÉêå=j~íÅÜ=^ìíç=`ìíJlÑÑ=
στις ρυθµίσεις ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις συγχρονισµού” στη 
σελίδα 196) και το αναπνευστικό µοτίβο του ασθενούς δε 
συµφωνεί πλέον µε το µοτίβο στη διάρκεια της λήψης ακτίνων Χ 
(βλ .  “Περιοχή  συµφωνίας  αναπνευστικού  µοτίβου” στη  
σελίδα 311). 

Αυτή η ενδασφάλιση παύσης δέσµης καταργείται αυτόµατα όταν 
συµφωνήσει ξανά το µοτίβο.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PON

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKRKR „×ÐÝ−ł˚²=ŠÐş¹¦ğ³ž²

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
ŠÐş¹¦ğ³ž²=
³¾ˇÝý˙½ğÞ

Στο κάτω µέρος της κύριας οθόνης συγχρονισµού παρέχονται διάφορες λειτουργίες 
διόρθωσης.

 Εικόνα 142

Óš¹Ð−₣¸=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
Š˚³ýž²

Από την επιλογή _É~ã=lå=^êÉ~ µπορείτε να ρυθµίσετε το ανώτερο και το κατώτερο όριο 
της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης και του επιπέδου αναφοράς συγχρονισµού (βλ. 
“Επακόλουθη ρύθµιση επιπέδου” στη σελίδα 307).
Μια µικρή τροποποίηση του κατώτερου ορίου της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης πιθανόν 
να είναι χρήσιµη, αν το ελάχιστο της παρέκκλισης της καµπύλης κίνησης είναι κάτω από 
την περιοχή ενεργοποίησης δέσµης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Ωστόσο, το κατώτερο όριο της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης δεν πρέπει να τοποθετηθεί 
πολύ κάτω από το ελάχιστο της καµπύλης κίνησης, καθώς κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει 
σε ανακρίβειες στη θεραπεία του ασθενούς. 
Αν τροποποιήσετε το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού, πρέπει να πραγµατοποιήσετε 
επαλήθευση  (βλ .  “Επαλήθευση  ακτίνων  Χ µε συγχρονισµό” στη  σελίδα 312) 
χρησιµοποιώντας και τους δύο σωλήνες ακτίνων Χ πριν συνεχίσετε τη θεραπεία. 

Ëˇ¦−¹Ð³ýş²=Þ˚ˇ²=
ýš½ˇ½ş×Ð³ž²

Επιλέγοντας aÉíÉêãáåÉ=kÉï=pÜáÑí επιστρέφετε στο βήµα ανίχνευσης εµφυτευµένων 
δεικτών (βλ. “Ανίχνευση εµφυτευµένων δεικτών” στη σελίδα 302). 

Στη συνέχεια εµφανίζεται η τελευταία εικόνα επαλήθευσης που λάβατε για το 
επίπεδο απεικόνισης µε κάθε σωλήνα, ώστε να µπορείτε να ρυθµίσετε τις θέσεις 
των εµφυτευµένων δεικτών και να καθορίσετε µια νέα µετατόπιση διόρθωσης. 

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη αν η επαλήθευση υποδείξει ότι έχει σηµειωθεί 
υπέρβαση της µέγιστης µετατόπισης του δείκτη (βλ. “Επαλήθευση της 
ακρίβειας τοποθέτησης” στη σελίδα 316).

„×ˇÞšðð˝Þž³ž=½−¼=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

Με την επιλογή oÉëí~êí=d~íáåÖ επιστρέφετε στην αρχή του οδηγού συγχρονισµού 
(βλ. “Ενεργοποίηση του οδηγού θεραπείας µε συγχρονισµό” στη σελίδα 293).
Η επιλογή αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν καθορίζετε νέα περιοχή ενεργοποίησης 
δέσµης ή η µετατόπιση δε διευκολύνει την επίτευξη ακρίβειας στη θεραπεία µε συγχρονισµό.

Με τη λειτουργία oÉëí~êí=d~íáåÖ απορρίπτονται όλες οι εικόνες ακτίνων Χ που 
έχουν ληφθεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή.



POO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆ³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKS ÒĆ³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=
×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

NMKSKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για την περαιτέρω βελτίωση των θεραπειών µε συγχρονισµό µέσω του bñ~Åqê~Å, µπορεί 
να εφαρµοστεί η ανάδραση µέσω βίντεο στον ασθενή µέσω των γυαλιών ανάδρασης µέσω 
βίντεο. Τα γυαλιά ανάδρασης µέσω βίντεο τα φορά ο ασθενής κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας και συνδέονται στο σύστηµα τοποθέτησης bñ~Åqê~Å=µέσω µιας επιτοίχιας 
µονάδας ανάδρασης βίντεο.

·¼ˇÝÐ˙=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=
ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−

 Εικόνα 143

flÞ˙Š¹ˇ³ž=ý˚³ğ=
Ł˝Þ½š−

Η ανάδραση µέσω βίντεο βοηθά στην αποτροπή της παρέκκλισης της καµπύλης της 
αναπνευστικής κίνησης του ασθενούς (βλ. “Καµπύλη κίνησης” στη σελίδα 310) κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας παρέχοντας στον ασθενή πληροφορίες αναφοράς. Οταν φορούν τα 
γυαλιά οι ασθενείς, βλέπουν την καµπύλη της αναπνευστικής κίνησής τους όπως 
εµφανίζεται στο λογισµικό bñ~Åqê~Å. Βάσει αυτών των πληροφοριών, οι ασθενείς µπορούν 
να ελέγχουν την αναπνοή τους, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη χρήση της φάσης 
ενεργοποίησης δέσµης (βλ. “Ορισµός της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης” στη σελίδα 305) 
κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.
Τα γυαλιά βίντεο δεν εµφανίζουν όλες τις πληροφορίες της οθόνης του bñ~Åqê~Å, αλλά 
µόνο ένα γράφηµα µε την αναπνευστική καµπύλη του ασθενούς. Ανάλογα µε το στάδιο της 
διαδικασίας ρύθµισης, εµφανίζεται και η περιοχή ενεργοποίησης δέσµης. Αλλες 
πληροφορίες, όπως το επίπεδο αναφοράς συγχρονισµού και τα πρόσθετα επίπεδα 
απεικόνισης, δεν προσφέρουν τίποτα στο χρήστη και δεν εµφανίζονται στα γυαλιά.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR POP

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Μην χρησιµοποιείτε τα γυαλιά βίντεο κατά τη διάρκεια θεραπειών σε ασθενείς 
που παρουσιάζουν ευαισθησία στις λάµψεις ή σε µοτίβα µε λάµψεις. Κάτι 
τέτοιο µπορεί να προκαλέσει στον ασθενή επιληπτική κρίση. 

Τα γυαλιά βίντεο δεν πρέπει να φοριούνται αν το δέρµα που καλύπτουν έχει 
βλάβες ή πληγές. 



POQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆ³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKSKO Ùş¹½Ð³ž=½ğÞ=ł¼ˇÝÐćÞ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=
¾ş¹½Ð³ž²

 Εικόνα 144

Ú¹ş×−²=¾ş¹½Ð³ž²=
½ž²=ý−Þ˙Šˇ²=½ž²=
ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Καθώς η τάση του δικτύου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, παρέχονται δύο 
φορτιστές: 230 V και 110/115 V. Ο φορτιστής 230 V περιέχει µεταγόµενη τάση εξόδου. 
Πρέπει να ρυθµιστεί στα 4,5 VDC.

Μην φορτίζετε τα γυαλιά ανάδρασης µέσω βίντεο όταν είναι συνδεδεµένα µε τη 
µονάδα ανάδρασης βίντεο ή όταν τα φορά ο ασθενής.

Αρ. Εξάρτηµα

a Φορτιστής συνδεδεµένος στο κύριο δίκτυο

s Φόρτιση µπαταρίας σε εξέλιξη

a
s

Βήµατα

 1. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια από τη µονάδα µπαταρίας. 

 2. Συνδέστε το βύσµα DC του φορτιστή στην είσοδο ισχύος της µονάδας 
µπαταρίας. 

 3. Συνδέστε το φορτιστή στην τροφοδοσία κεντρικού δικτύου. 

 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι αναµµένο το κίτρινο φως που δηλώνει ότι η µπαταρία 
φορτίζεται. 

 5. Οταν η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, το φως σβήνει. 

 6. Αφαιρέστε το φορτιστή από την τάση του δικτύου και από τη µονάδα µπαταρίας. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR POR

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKSKP ÔĆ¦ýÐ³ž=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

Για να αποτραπεί πιθανή φθορά στο καλώδιο σύνδεσης της µονάδας 
µπαταρίας, ο ασθενής πρέπει να έχει προ-τοποθετηθεί στο ισόκεντρο πριν την 
προσάρτηση των γυαλιών ανάδρασης µέσω βίντεο. Μετά τη θεραπεία, 
αφαιρέστε τα γυαλιά βίντεο, πριν σηκωθεί ο ασθενής.

Í−Þ˙Šˇ=
ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=
ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−

 Εικόνα 145

Βήµατα

 1. Τοποθετήστε τον ασθενή στο κρεβάτι και προ-τοποθετήστε τον στο ισόκεντρο 
(βλ. “Προ-τοποθέτηση του ασθενούς” στη σελίδα 203).

 2. Πριν τη χρήση από τον ασθενή, η µονάδα µπαταρίας πρέπει να είναι φορτισµένη 
(βλ. “Φόρτιση των γυαλιών ανάδρασης µέσω βίντεο” στη σελίδα 324) και όλα τα 
καλώδια ισχύος να έχουν αφαιρεθεί.



POS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆ³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

Ú¹ş×−²=³ĆÞŠš³ž²=
½ğÞ=ł¼ˇÝÐćÞ=
ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ý˚³ğ=
Ł˝Þ½š−

Βήµατα

 1. Συνδέστε τα γυαλιά ανάδρασης µέσω βίντεο στη µονάδα ανάδρασης βίντεο 
χρησιµοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης που παρέχεται.

 2. Τοποθετήστε τη µονάδα µπαταρίας σε κατάλληλη θέση πάνω στο κρεβάτι, ώστε 
να µην πέσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 3. Ασφαλίστε τη µονάδα µπαταρίας και το καλώδιο σύνδεσης χρησιµοποιώντας τα 
velcro που παρέχονται.

 Εικόνα 146

 4. Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης µεταξύ των γυαλιών ανάδρασης µέσω βίντεο 
και της µονάδας µπαταρίας, ώστε να µην αποκρύπτει τη δέσµη θεραπείας.

 5. Ενεργοποιήστε τη µονάδα µπαταρίας, ώστε να είναι ορατή η µπλε ένδειξη 
ισχύος LED.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR POT

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKSKQ ı¹¸³ž=½ğÞ=ł¼ˇÝÐćÞ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½žÞ=šð½˚Ýš³ž=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ý−Ć

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης της 
µονάδας µπαταρίας δεν παρεµποδίζει την κίνηση του ορθοστάτη. 

Ëˇý×ĆÝž=
ˇÞˇ×Þš¼³½Ðð¸²=
ð˝Þž³ž²

 Εικόνα 147

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ=½−¼=
ˇ³¦šÞ−Ć²

a

s

d

Βήµατα

 1. Ζητήστε από τον ασθενή να φορέσει τα γυαλιά ανάδρασης µέσω βίντεο, ώστε να 
είναι όσο το δυνατόν πιο άνετα.

 2. Ρωτήστε τον ασθενή αν µπορεί να δει την καµπύλη αναπνευστικής κίνησης.

 3. Εξηγήστε στον ασθενή πώς πρέπει να αντιδράσει στις πληροφορίες που βλέπει 
µέσω του βίντεο (βλ. “Κατανόηση της ανάδρασης µέσω βίντεο” παρακάτω).



POU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆ³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

Ëˇ½ˇÞşž³ž=½ž²=
ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ý˚³ğ=
Ł˝Þ½š−

Εξηγήστε στον ασθενή ότι η µπλε περιοχή a που βλέπει στα γυαλιά ανάδρασης µέσω βίντεο 
είναι το σηµείο στο οποίο ενεργοποιείται η δέσµη της ακτινοβολίας (φάση ενεργοποίησης 
δέσµης).
Οι ασθενείς µπορούν να προσπαθήσουν να κρατήσουν σταθερή την αναπνευστική τους 
καµπύλη σε σχέση µε αυτήν την µπλε περιοχή. Η θεραπεία θα είναι ταχύτερη, αν το επίπεδο 
τέλους εκπνοής της αναπνοής τους βρίσκεται στην µπλε περιοχή.
Ανάλογα µε την ικανότητα του ασθενούς, µπορεί να κρατήσει την αναπνοή του όταν η 
καµπύλη αναπνευστικής κίνησης (s) είναι αρκετά κοντά στο επίπεδο αναφοράς 
συγχρονισµού (d, βλ. “Ορισµός επιπέδου απεικόνισης” στη σελίδα 297). 
Οι ασθενείς µπορούν επίσης να προσπαθήσουν να αναπνέουν µε εύρος παρόµοιο µε την 
περιοχή ενεργοποίησης δέσµης. Αυτό επιταχύνει τη θεραπεία χωρίς σηµαντική εσωτερική 
κίνηση του στόχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν η θεραπεία παρατείνεται υπερβολικά διότι ο ασθενής δυσκολεύεται να 
ερµηνεύσει τις πληροφορίες, πιθανόν να είναι προτιµότερο να προχωρήσετε χωρίς τη 
λειτουργία ανάδρασης µέσω βίντεο.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR POV

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  

NMKSKR „×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ

Ú¹ş×−²=
ˇ×−³ĆÞŠš³ž²=
½ğÞ=ł¼ˇÝÐćÞ=
ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=
ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−

Ëˇ¦ˇ¹Ð³ýş²=
½ğÞ=ł¼ˇÝÐćÞ=
ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=
ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−

Κάθε ζεύγος γυαλιών ανάδρασης µέσω βίντεο πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από έναν 
ασθενή και πρέπει να καθαρίζεται καλά πριν την επόµενη χρήση, σύµφωνα µε την τυπική 
διαδικασία του νοσοκοµείου.
Για τον καθαρισµό της επιφάνειας των γυαλιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
απολυµαντικά υγρά µε βάση την αλκοόλη, όπως το Meliseptol.

Ο χειρισµός των γυαλιών ανάδρασης µέσω βίντεο πρέπει να γίνεται µε προσοχή, 
καθώς περιέχουν ευαίσθητα οπτοηλεκτρονικά µέρη. Τα ελαττωµατικά γυαλιά 
πρέπει να αντικαθίστανται.

Βήµατα

 1. Οταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, αφαιρέστε τα γυαλιά ανάδρασης µέσω βίντεο 
από τον ασθενή και απενεργοποιήστε τη µονάδα της µπαταρίας, ώστε να σβήσει 
η µπλε φωτεινή ένδειξη.

 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη µονάδα µπαταρίας και αφαιρέστε τα 
καλώδια και τη µονάδα µπαταρίας από την περιοχή θεραπείας. 

 3. Τυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης προς τη µονάδα ανάδρασης βίντεο και φροντίστε 
ώστε να µην υπάρχουν καλώδια στο δάπεδο. 

 4. Αφήστε τον ασθενή να κατέβει από το κρεβάτι. 



PPM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÒĆ³½žýˇ=ˇÞ˙Š¹ˇ³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=ý˚³ğ=Ł˝Þ½š−=łÐˇ=½−Þ=×¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

  



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PPN

Ú−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

NN Ú−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž= 
½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

NNKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NNKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Εισαγωγή στο Robotics Σελίδα 332

Εναρξη του ExacTrac Robotics Σελίδα 334

Αυτόµατη διόρθωση της γωνίας κλίσης Σελίδα 338

Εκτέλεση της αυτόµατης κλίσης Σελίδα 341



PPO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„Ð³ˇłğł¸=³½−=oçÄçíáÅë

  

NNKO „Ð³ˇłğł¸=³½−=oçÄçíáÅë

NNKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

ÚÐ=š˝ÞˇÐ=½−=
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅëX

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë αντισταθµίζει τις αποκλίσεις στην περιστροφική (διαµήκη 
και πλευρική) θέση του ασθενούς ως εξής:
• Μέγιστη πρόνευση (πλευρική κλίση): δυνατότητα αντιστάθµισης ± 2,7°.
• Μέγιστη κύλιση (διαµήκης κλίση): δυνατότητα αντιστάθµισης ± 4°.
• Μέγιστη κύλιση σε πρόνευση ± 2°: µέγιστη δυνατότητα αντιστάθµισης ± 3°.
Αυτές οι προεπιλεγµένες τιµές έχουν διαµορφωθεί για το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë για την 
ασφάλεια του ασθενούς. Η χρήση ακραίων γωνιών κύλισης, για παράδειγµα, µπορεί να 
είναι επικίνδυνες καθώς ο ασθενής δε µπορεί να τοποθετηθεί µε ασφάλεια στο κρεβάτι. 
Ωστόσο, σε µεµονωµένες περιπτώσεις µπορούν να υπάρξουν διαφορές στη γωνία κύλισης. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης “Σύστηµα υποστήριξης ασθενούς”.

ÒĆ³½žýˇ=
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë=
½−×−¦š½žý˚Þ−=
³½−=ð¹šŁ˙½Ð

 Εικόνα 148

‚Ðˇ¦š³Ðýş½ž½ˇ Το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë είναι διαθέσιµο µόνο σε συνδυασµό µε την αυτόµατη τοποθέτηση 
κρεβατιού (βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76
και “Αυτόµατη κίνηση κρεβατιού για γραµµικούς επιταχυντές Varian TrueBeam” στη 
σελίδα 221).

fl¹₣Ðð−×−˝ž³ž Αν εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί (βλ. “Ρυθµίσεις µονάδας ροµποτικής κλίσης” στη 
σελίδα 112) το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë, ενεργοποιείται αυτόµατα για τις τυπικές θεραπείες, 
εφόσον έχει υπολογιστεί µια περιστροφική διόρθωση (βλ. “Σύντηξη εικόνων ακτίνων Χ” 
στη σελίδα 240).
Για λόγους ασφάλειας, το λογισµικό δεν ενεργοποιεί το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë=έως ότου 
αποσυνδεθεί το καλώδιο φόρτισης ροµποτικής.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PPP

Ú−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

ıšÐ¹−ð˝Þž½ž=ðÝ˝³ž Εκτός από την αυτόµατη διόρθωση της θέσης του ασθενούς, το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë µπορεί 
επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη χειροκίνητη διόρθωση των γωνιακών αποκλίσεων 
(βλ. “Εκτέλεση της αυτόµατης κλίσης” στη σελίδα 341). 

Êš¹ˇ×š˝š²=ýš=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş

Το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë δεν ενεργοποιείται στη διάρκεια των θεραπειών µε συγχρονισµό.



PPQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ı¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

NNKP ı¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

NNKPKN „Þˇ¹þž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Πριν την έναρξη, πρέπει να απεµπλακούν οι µηχανισµοί κλειδώµατος στο σύστηµα 
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë.

Κατά τη διάρκεια της έναρξης του bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë, ο ασθενής δεν πρέπει να 
βρίσκεται στην τράπεζα.

fl¹₣Ðð−×−˝ž³ž Οταν το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë δεν χρησιµοποιείται, συνήθως βρίσκεται σε κατάσταση 
αναµονής. Για αυτόν το λόγο, το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë αρχικοποιείται όταν εκκινείται το 
λογισµικό bñ~Åqê~Å.

 Εικόνα 149



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PPR

Ú−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

ÔĆ¦ýÐ³ž

 Εικόνα 150

Βήµατα

 1. Το λογισµικό bñ~Åqê~Å ελέγχει πρώτα την τρέχουσα θέση του bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë. 

 2. Αν το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë=δε βρίσκεται στην κεντρική θέση, πρέπει να γίνει 
επαναφορά του µέσω των κουµπιών ενεργοποίησης που βρίσκονται στο 
χειριστήριο του κρεβατιού και σύµφωνα µε το µήνυµα του συστήµατος που 
εµφανίζεται.

 3. Οταν επιτευχθεί η θέση στο κέντρο, εµπλέξτε ξανά τους µηχανισµούς 
κλειδώµατος του συστήµατος bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë.

Μπορούν  να  απεµπλακούν  ξανά  µόνο  για  τη  διόρθωση  της  κλίσης  
(βλ. “Αυτόµατη διόρθωση της γωνίας κλίσης” στη σελίδα 338 και “Εκτέλεση 
της αυτόµατης κλίσης” στη σελίδα 341). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε το χειρισµό του bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης 
“Σύστηµα υποστήριξης ασθενούς”.



PPS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ı¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

fl¼½şýˇ½ž=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž

Αν το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë ήταν απενεργοποιηµένο πριν την έναρξη ή αν είχε ενεργοποιηθεί 
το κουµπί αποδέσµευσης φρένου υπηρεσίας, το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë πρέπει να 
βαθµονοµηθεί.

 Εικόνα 151

Κατά τη διάρκεια της βαθµονόµησης του bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë ο ασθενής δεν 
πρέπει να βρίσκεται στην τράπεζα.

Βήµατα

 1. Πατήστε lâ για να συνεχίσετε.

 2. Η αυτόµατη βαθµονόµηση µπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PPT

Ú−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=
×¹−ŁÝžý˙½ğÞ

Αν δεν είναι δυνατή η αρχικοποίηση του bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë εµφανίζεται σχετικό µήνυµα.

 Εικόνα 152

Ελέγξτε αν:
• Το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο.
• Τα καλώδια ισχύος Bluetooth είναι σωστά συνδεδεµένα.
• Εχει επιτευχθεί η σύνδεση Bluetooth (η µπλε ένδειξη LED είναι αναµµένη στη 
συσκευή Bluetooth).

• Οι µπαταρίες είναι φορτισµένες, το οποίο δηλώνεται από µια φωτεινή ένδειξη LED στο 
bñ~Åqê~Å= oçÄçíáÅë. Αν οι µπαταρίες είναι αποφορτισµένες, η ένδειξη LED είναι 
κόκκινη.

• Ανάβει η φωτεινή ένδειξη LED σφάλµατος στο bñ~Åqê~Å= oçÄçíáÅë. Σε αυτή την 
περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά και ελέγξτε αν 
δηλώνεται ξανά σφάλµα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το χειρισµό του bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης “Σύστηµα υποστήριξης ασθενούς”.



PPU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ı¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

NNKPKO fl¼½şýˇ½ž=ŠÐş¹¦ğ³ž=½ž²=łğÞ˝ˇ²=ðÝ˝³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού επιβεβαιωθεί η διόρθωση περιστροφής (βλ. “Σύντηξη εικόνων ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 240), σας ζητείται αυτόµατα να διορθώσετε τις αποκλίσεις της περιστροφής στο 
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë. 
Αν είναι ενεργοποιηµένη η αυτόµατη περιστροφή του κρεβατιού (βλ. “Ρυθµίσεις µονάδας 
ροµποτικής κλίσης” στη σελίδα 112), η κατακόρυφη γωνία του ασθενούς τίθεται στο 
µηδέν, µε την περιστροφή του κρεβατιού στον κατακόρυφό άξονά του.

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Ανάλογα  µε  τη  διόρθωση  περιστροφής  που  απαιτείται ,  πιθανόν  να  
παρουσιαστεί σηµαντική κλίση της κορυφής του κρεβατιού κατά τη διάρκεια 
της τοποθέτησης. Για να µην γλιστρήσει ο ασθενής από το κρεβάτι, βεβαιωθείτε 
ότι είναι τοποθετηµένος µε ασφάλεια και ότι δεν έχουν τοποθετηθεί µη ασφαλή 
αντικείµενα, όπως πετσέτες, µεταξύ του ασθενούς και της κορυφής του 
κρεβατιού. 

Κατά τη διάρκεια της µετακίνησης του ασθενούς µε το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë, 
τίποτα δεν πρέπει να παρεµποδίζει την ορατότητά σας στον ασθενή.

Ο ορθοστάτης του γραµµικού επιταχυντή πρέπει να βρίσκεται στην αρχική 
θέση (0° ή 180°) πριν την έναρξη της αυτόµατης τοποθέτησης του ασθενούς µε 
το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PPV

Ú−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

Ú¹ş×−²=
½−×−¦˚½ž³ž²=
ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=½−=
³Ć³½žýˇ=bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë

Βήµατα

 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εµφανιστούν στα µηνύµατα του λογισµικού 
bñ~Åqê~Å.

 2. Ανάλογα µε τη γωνία κλίσης που θέλετε να διορθώσετε, ενδέχεται να εµφανιστεί 
το ακόλουθο µήνυµα.

 Εικόνα 153

 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης του ορθοστάτη και της 
τράπεζας.

 4. Πατήστε lâ για να συνεχίσετε.



PQM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ı¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
ŠÐş¹¦ğ³ž²=ðÝ˝³ž²

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης της τράπεζας µε τον 
ορθοστάτη ή µε άλλο εξοπλισµό. 

 Εικόνα 154

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για λόγους ασφάλειας, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ExacTrac 
Robotics µε την κονσόλα. Να χρησιµοποιείτε πάντοτε τα χειριστήρια του κρεβατιού για να 
ενεργοποιήσετε το ExacTrac Robotics.

„×şýšÞˇ=Ł¸ýˇ½ˇ

Βήµατα

 1. Ενεργοποίηση αυτόµατης διόρθωσης γωνίας κλίσης:
• Για τα κρεβάτια Varian Exact/ETR, καθώς και για τα κρεβάτια TrueBeam, 
πατήστε τα κουµπιά ενεργοποίησης και στις δύο πλευρές του χειριστηρίου του 
κρεβατιού, για να ενεργοποιηθεί η αυτόµατη κίνηση  του κρεβατιού 
(βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact” στη 
σελίδα 76 και “Αυτόµατη κίνηση κρεβατιού για γραµµικούς επιταχυντές Varian 
TrueBeam” στη σελίδα 221).

 2. Το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë προσαρµόζει τις γωνίες κλίσης σύµφωνα µε τις 
υπολογισµένες τιµές διόρθωσης. 

 3. Οταν διορθωθούν οι γωνίες κλίσης του κρεβατιού µέσω του bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë, κλείνουν τα µηνύµατα του ροµποτικού συστήµατος.

 4. Αν η διαµόρφωση του λογισµικού bñ~Åqê~Å περιλαµβάνει την αυτόµατη 
τοποθέτηση κρεβατιού (βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια Varian ETR/
Varian Exact” στη σελίδα 76 και “Αυτόµατη κίνηση κρεβατιού για γραµµικούς 
επιταχυντές Varian TrueBeam” στη σελίδα 221), διορθώνονται αυτόµατα και τα 
σφάλµατα παράλληλης µετατόπισης για να µετακινηθεί το κρεβάτι στη θέση 
θεραπείας. 

 5. ∆ιαφορετικά ,  µπορείτε  να  διορθώσετε  τυχόν  σφάλµατα  παράλληλης  
µετατόπισης χειροκίνητα χρησιµοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου του κρεβατιού.

Βήµατα

 1. Αν  χρειάζεται ,  µπορείτε  να  λάβετε  επιπλέον  εικόνες  επαλήθευσης  
(βλ. “Επαλήθευση ακτίνων Χ” στη σελίδα 271).

 2. Οταν ο ασθενής τοποθετηθεί σωστά, µπορείτε να ξεκινήσετε την ακτινοθεραπεία.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PQN

Ú−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

NNKPKP „ð½˚Ýš³ž=½ž²=ˇ¼½şýˇ½ž²=ðÝ˝³ž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη ρύθµιση κλίσης µε το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë, πατήστε 
j~åì~ä=qáäí στον πίνακα πλοήγησης.

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
₣šÐ¹−ð˝Þž½ž²=
ðÝ˝³ž²
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PQO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ı¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
₣šÐ¹−ð˝Þž½ž²=
ðÝ˝³ž²

Μην χρησιµοποιείτε το παράθυρο διαλόγου j~åì~ä=qáäí=aÉîáÅÉ για να 
αντισταθµίσετε γωνίες που προκύπτουν αποκλειστικά βάσει της ιχνηλάτησης 
υπέρυθρων. Η αντιστάθµιση θα πρέπει να γίνεται µόνο για περιστροφές που 
καθορίζονται µε χρήση της διόρθωσης ακτίνων Χ. Οι γωνίες που προκύπτουν 
βάσει της ιχνηλάτησης υπέρυθρων δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες. 

Βήµατα

 1. Κάντε κλικ στο NKMŒ, MKRŒ ή MKNŒ, για να ορίσετε τις προσαυξήσεις στις οποίες 
κινείται το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë.

 2. Πατήστε τα κουµπιά ενεργοποίησης στο χειριστήριο του κρεβατιού για να 
διευκολύνετε την κίνηση. Ταυτόχρονα, επιλέξτε µία από τις ακόλουθες 
λειτουργίες:

• Πατώντας ibcq ή ofdeq πραγµατοποιείται διαµήκης κλίση της κορυφής του 
κρεβατιού στην αντίστοιχη κατεύθυνση.

• Πατώντας rm ή altk πραγµατοποιείται πλευρική κλίση της κορυφής του 
κρεβατιού στην αντίστοιχη κατεύθυνση.

• Πατώντας `bkqbo το κρεβάτι µετακινείται στη θέση µηδέν.
• Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, αν πατήσετε ^ifdk µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί επιπλέον διόρθωση της ευθυγράµµισης του ρυθµιστή της 
θέσης του στόχου µε χρήση του οµοιώµατος ισόκεντρου. Αυτή η λειτουργία 
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν δεν έχει εκτελεστεί διόρθωση ακτίνων Χ. 

• Πατώντας il`h= mçëáíáçå το bñ~Åqê~Å= oçÄçíáÅë µετακινείται στη θέση 
κλειδώµατος. Τώρα µπορούν να απεµπλακούν οι ασφάλειες βαρέως φορτίου.

 3. Πατώντας pqlm διακόπτεται αµέσως οποιαδήποτε κίνηση του συστήµατος 
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë.

 4. Πατώντας açåÉ εξέρχεστε από το παράθυρο διαλόγου j~åì~ä=qáäí=aÉîáÅÉ.

 5. Μετά από δύο λεπτά αδράνειας του χρήση στο παράθυρο διαλόγου, το bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë απενεργοποιείται αυτόµατα. Αν ενεργοποιήσετε µια λειτουργία 
κίνησης, το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë ενεργοποιείται ξανά αυτόµατα µετά από 
τέσσερα δευτερόλεπτα. Αν το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë δε βρίσκεται σε χρήση, πρέπει 
να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου για να αποτρέψετε την αποφόρτιση της 
µπαταρίας.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PQP

Ú−×−¦˚½ž³ž=ˇ³¦šÞ−Ć²=ýš=₣¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

NNKPKQ „Ć¹−²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το εύρος κατακόρυφης θεραπείας όταν το bñ~Åqê~Å χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το 
bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë και ένα κρεβάτι Varian Exact, ενδέχεται να περιορίζεται σε ορισµένες 
θεραπείες, ανάλογα µε τη θέση του ορθοστάτη. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η άνω επιφάνεια της=ð−¹¼¾¸²=½−¼=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=̌ ×šÐðşÞÐ³ž²
της Brainlab µπορεί να µετακινηθεί µόνο έως 1,1 cm πάνω από το ισόκεντρο για λόγους 
ασφάλειας, δηλαδή για να αποτραπεί η σύγκρουση του ασθενούς µε τον ορθοστάτη. 
Ως αποτέλεσµα, δεν είναι δυνατή η κατακόρυφη κίνηση του κρεβατιού που απαιτείται για 
να µετακινηθεί ο ασθενής στο ισόκεντρο για συγκεκριµένες γωνίες πρόνευσης προς τα κάτω. 
Το εύρος κατακόρυφης επέκτασης του κρεβατιού Varian Exact διατίθεται µόνο αν ο 
ορθοστάτης περιστρέφεται τουλάχιστον 45° (κλίµακα IEC).

Óˇ¹˙ŠšÐłýˇ
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Αρ. Εξάρτηµα

a Μέγιστη κατακόρυφη κίνηση: 1,1 cm

s Πρόνευση προς τα κάτω

a

s



PQQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ı¹¸³ž=½−¼=bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë

  

ÓÐ¦ˇÞ˚²=ÝĆ³šÐ² Σε όλες τις περιπτώσεις, η θέση του όγκου καθορίζει αν ο ασθενής µπορεί να τοποθετηθεί 
στο ισόκεντρο. Σε οπίσθιους κρανιακούς όγκους, για παράδειγµα, οι οποίοι βρίσκονται 
κοντά στην επιφάνεια της κορυφής του κρεβατιού. πιθανόν να παρουσιαστεί αυτό το 
πρόβληµα.
Στις περιπτώσεις όπου το εύρος κατακόρυφης κίνησης του κρεβατιού Varian Exact 
εµποδίζει την τοποθέτηση του ασθενούς στο ισόκεντρο, συνιστάται µία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες διαδικασίες:
• Επανατοποθετήστε τον ασθενή.
• Επιστρέψτε χειροκίνητα το bñ~Åqê~Å= oçÄçíáÅë στις 0° και απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία κλίσης για αυτή τη θεραπεία.

• Επιστρέψτε χειροκίνητα το bñ~Åqê~Å= oçÄçíáÅë στη µέγιστη γωνία που µπορεί να 
ρυθµιστεί κατακόρυφα.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PQR

Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NO Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

NOKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NOKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Τερµατισµός του λογισµικού Σελίδα 346

Τερµατισµός του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού Σελίδα 347



PQS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NOKO Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

NOKOKN Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½−¼=Ý−łÐ³ýÐð−Ć

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία του ασθενούς, µπορείτε να τερµατίσετε τη λειτουργία του 
λογισµικού.

Ú¹ş×−²=
ðÝšÐ³˝ýˇ½−²=½−¼=
ˇ¹₣š˝−¼=ˇ³¦šÞ−Ć²

Ú¹ş×−²=šþşŠ−¼=̌ ×ş=
½−=Ý−łÐ³ýÐðş=
bñ~Åqê~Å

Πριν από τον τερµατισµό της λειτουργίας του συστήµατος, πρέπει να εξέλθετε σωστά από 
το λογισµικό bñ~Åqê~Å:

Βήµατα

 1. Για να κλείσετε το τρέχον αρχείο ασθενούς, πατήστε `äçëÉ=m~íáÉåí στον πίνακα 
πλοήγησης.

 2. Οταν κλείνετε ένα αρχείο ασθενούς, το bñ~Åqê~Å ελέγχει αν το bñ~Åqê~Å=
oçÄçíáÅë βρίσκεται στη θέση µηδέν. Αν χρειαστεί, το bñ~Åqê~Å=oçÄçíáÅë
τοποθετείται στο κέντρο, ώστε να βρίσκεται στη θέση µηδέν για την επόµενη 
θεραπεία ασθενούς. 

 3. Αν έχετε πραγµατοποιήσει θεραπεία µε συγχρονισµό, σας ζητείται επίσης να 
βεβαιωθείτε ότι η δέσµη του γραµµικού επιταχυντή είναι απενεργοποιηµένη. 

Βήµατα

 1. Πατήστε είτε:

• bñáí στο µενού cáäÉ, είτε 
• Το κουµπί bñáí στον πίνακα πλοήγησης.

 2. Εµφανίζεται µήνυµα για έξοδο.

 3. Αφού επιβεβαιώσετε το µήνυµα σχετικά µε την έξοδο πατώντας lâ, η 
λειτουργία του λογισµικού bñ~Åqê~Å τερµατίζεται.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PQT

Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NOKOKO Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½−¼=žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=
žÝšð½¹−ýž₣ˇÞ−J
Ý−łÐð−Ć=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć
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Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=
³¼³½¸ýˇ½−²

Αρ. Εξάρτηµα

a Κουµπί Computer on/off

s Κουµπί System off

d Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου δικτύου

f ∆ιακόπτης Emergency stop

a
s

d

f

Βήµατα

 1. Τερµατίστε τη λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος των Windows 
ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία από την επιλογή pÜìí=açïå=(Τερµατισµός 
λειτουργίας) του µενού pí~êí (Εναρξη).

 2. Στον πίνακα ελέγχου του συστήµατος, βεβαιωθείτε ότι το κουµπί COMPUTER 
ON / OFF είναι απενεργοποιηµένο. Η λειτουργία του σταθµού εργασίας 
bñ~Åqê~Å τερµατίζεται.

 3. Στον πίνακα ελέγχου του συστήµατος, πατήστε το κουµπί SYSTEM OFF. Το 
κουµπί αυτό δεν είναι πλέον αναµµένο, το οποίο δηλώνει ότι δεν παρέχεται 
πλέον ισχύς στα µέρη του συστήµατος bñ~Åqê~Å. 



PQU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Úš¹ýˇ½Ð³ýş²=½ž²=ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²=½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Ó¹ş³¦š½š²=
³žýšÐć³šÐ²=³₣š½Ðð˙=
ýš=½−Þ=½š¹ýˇ½Ð³ýş=
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²

Ο ασφαλειοδιακόπτης εισόδου δικτύου µπορεί να παραµείνει στη θέση f (ON) και δε 
χρειάζεται να ρυθµίζεται εκ νέου καθηµερινά.

Για τη βέλτιστη απόδοση του συστήµατος, η Brainlab συνιστά να τερµατίζετε 
τη λειτουργία του σταθµού εργασίας bñ~Åqê~Å=καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νύχτας. Αν το σύστηµα λειτουργεί συνεχώς, συνιστάται η επανεκκίνηση του 
σταθµού εργασίας κάθε πρωί. Αν δεν επανεκκινείτε τακτικά το σταθµό 
εργασίας, ενδέχεται να µειωθεί η απόδοση του συστήµατος.

Ο σταθµός εργασίας ExacTrac πρέπει να επανεκκινείται τουλάχιστον µία φορά 
κάθε 49 ηµέρες. Αν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, θα δηµιουργηθούν εσφαλµένες 
καταχωρίσεις χρόνους σε όλα τα αρχεία καταγραφής και τα αρχεία θέσης όλων 
των ασθενών. Αυτός ο περιορισµός οφείλεται στο εσωτερικό ρολόι των 
συστηµάτων που βασίζονται στο λειτουργικό σύστηµα των Windows XP. Μετά 
την πάροδο 49,7 ηµερών, το χρονόµετρο επανέρχεται στο 0.

‚Ðˇð−×¸=˚ð½ˇð½ž²=
ˇÞ˙łðž²

Αν πρέπει να τερµατιστεί η λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πιέστε το διακόπτη EMERGENCY STOP στον πίνακα ελέγχου του συστήµατος.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PQV

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

NP ‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

NPKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NPKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Λειτουργίες επαλήθευσης βαθµονόµησης Σελίδα 350

Επαλήθευση της θέσης του ισόκεντρου Σελίδα 357

Ιχνηλάτηση δεικτών Σελίδα 366

Συµπληρωµατικές λειτουργίες βαθµονόµησης Σελίδα 368

Αποµακρυσµένη ζωντανή πρόσβαση στο σταθµό εργασίας ExacTrac Σελίδα 378



PRM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

NPKO ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

NPKOKN „Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ğÞ=ÝšÐ½−¼¹łÐćÞ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

Ú¹ş×−²=×¹ş³Łˇ³ž²=
³½žÞ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Ì¦şÞž=`~äáÄê~íáçå

 Εικόνα 158

Βήµατα

 1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές επαλήθευσης βαθµονόµησης, 
πατήστε `~äáÄê~íÉ στον πίνακα πλοήγησης.

 2. Εµφανίζεται µια οθόνη `~äáÄê~íáçå στην περιοχή εµφάνισης δεδοµένων.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PRN

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=½ž²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

∆ιατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Πριν ξεκινήσετε την επαλήθευση της βαθµονόµησης, βεβαιωθείτε ότι το 
ερµάριο του υπολογιστή βρίσκεται σε λειτουργία τουλάχιστον για 60 λεπτά.

Βήµα

 1. Για να  ενεργοποιήσετε  την  επαλήθευση  βαθµονόµησης ,  επιλέξτε  την 
απαιτούµενη επιλογή από την περιοχή sÉêáÑáÅ~íáçå και πατήστε kÉñí για να 
εµφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη επαλήθευσης. 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a
Move Isocenter 
Phantom to Current 
Isocenter

Επαληθεύεται αν το οµοίωµα ευθυγραµµίστηκε σωστά 
µε τα λέιζερ κατά τη διάρκεια της βαθµονόµησης 
(βλ. σελίδα 352).

s
Verify X-Ray 
Calibration

Γρήγορη επαλήθευση της βαθµονόµησης ακτίνων Χ 
(βλ. σελίδα 354).

d
Detect Winston-Lutz 
Pointer Εκτέλεση του ελέγχου Winston-Lutz (βλ. σελίδα 358).



PRO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

NPKOKO „×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=Ð³şðšÞ½¹−¼

„Þš¹ł−×−˝ž³ž=½ž²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Ì¦şÞž=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
Ð³şðšÞ½¹−¼

 Εικόνα 159

Βήµατα

 1. Επιλέξτε jçîÉ=fëçÅÉåíÉê=mÜ~åíçã=qç=`ìêêÉåí=fëçÅÉåíÉê στην οθόνη 
`~äáÄê~íáçå (βλ. σελίδα 350) και επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας kÉñí.

 2. Εµφανίζεται µια οθόνη επαλήθευσης ισόκεντρου.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PRP

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
½ž²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Εισέλθετε στην αίθουσα θεραπείας και εξετάστε οπτικά αν τα λέιζερ 
συσχετίζονται σωστά µε το σταυρόνηµα στο οµοίωµα.

Βήµατα

 1. Τοποθετήστε το −ý−˝ğýˇ=Ð³şðšÞ½¹−¼=bq στην κορυφή του κρεβατιού και 
βεβαιωθείτε ότι και οι πέντε σφαίρες σήµανσης του οµοιώµατος ανιχνεύονται 
και είναι ορατές στις προβολές iÉÑí=`~ãÉê~ και oáÖÜí=`~ãÉê~.

 2. ∆ιορθώστε τις  πλευρικές , διαµήκεις  και  κατακόρυφες  τιµές , αν είναι  
εγκατεστηµένη η αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού:

• Για τα κρεβάτια Varian Exact/ETR, πατήστε τα κουµπιά ενεργοποίησης και 
στις δύο πλευρές του χειριστηρίου του κρεβατιού, για να ενεργοποιηθεί 
η αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού (βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια 
Varian ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76).

• Για τους γραµµικούς επιταχυντές TrueBeam, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
την επιλογή bñ~Åqê~Å=^af=ÅçìÅÜ=Åçåíêçä=áåíÉêÑ~ÅÉ=για να ενεργοποιήσετε 
την αυτόµατη κίνηση του κρεβατιού.

∆ιαφορετικά, µετακινήστε το κρεβάτι χειροκίνητα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
που παρέχονται από τους δείκτες µετατόπισης (βλ. “∆είκτες θέσης” στη 
σελίδα 217).

 3. Για όλες τις τιµές απόστασης και γωνίας που αφορούν την τρέχουσα θέση του 
ισόκεντρου πρέπει να εµφανίζεται η ένδειξη µηδέν και lh. 

 4. Βεβαιωθείτε ότι το ισόκεντρο έχει βαθµονοµηθεί σωστά επιβεβαιώνοντας ότι οι 
ευθείες που είναι χαραγµένες στο οµοίωµα είναι σωστά ευθυγραµµισµένες µε τα 
λέιζερ της αίθουσας.

Αν το οµοίωµα ισόκεντρου δεν είναι σωστά τοποθετηµένο, επαναλάβετε τη 
βαθµονόµηση (βλ. “Βαθµονόµηση του ισόκεντρου” στη σελίδα 131).

 5. Για να επαναλάβετε  την επαλήθευση , ρυθµίστε ανάλογα  τη  θέση  του 
−ý−Ðćýˇ½−²=Ð³şðšÞ½¹−¼=bq=και πατήστε oÉëí~êí.

 6. Οταν ολοκληρωθεί η επαλήθευση, πατήστε cáåáëÜ για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. 



PRQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

NPKOKP „×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Με την επαλήθευση της βαθµονόµησης των ακτίνων Χ επιβεβαιώνεται η συµφωνία της 
βαθµονόµησης των ακτίνων Χ µε τα λέιζερ της αίθουσας.

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=u

È¸Ğž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 160

Βήµατα

 1. Επιλέξτε sÉêáÑó=uJo~ó=`~äáÄê~íáçå στην οθόνη `~äáÄê~íáçå (βλ. σελίδα 350) και 
επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας kÉñí.

 2. Εµφανίζεται µια οθόνη επαλήθευσης ακτίνων Χ.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PRR

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 161

Βήµατα

 1. Τοποθετήστε το −ý−˝ğýˇ=Ð³şðšÞ½¹−¼=bq στην κορυφή του κρεβατιού και 
βεβαιωθείτε ότι και οι πέντε σφαίρες σήµανσης του οµοιώµατος βρίσκονται 
µέσα στο οπτικό πεδίο της κάµερας. 

 2. Ευθυγραµµίστε σωστά το οµοίωµα µε τον ορθοστάτη χρησιµοποιώντας ως οδηγό 
τις χαραγές oáÖÜí, iÉÑí και d~åíêó και το σύµβολο ασθενούς στο οµοίωµα.

 3. Ευθυγραµµίστε τις ευθείες που είναι χαραγµένες στο οµοίωµα µε τα λέιζερ της 
αίθουσας.

 4. Στην κονσόλα χειρισµού ακτίνων Χ, επιλέξτε ένα χαµηλό επίπεδο ενέργειας για 
τις ακτίνες Χ, π.χ. 50 kV, 50 mA, 50 ms.

 5. Πατήστε τη σκανδάλη για να ληφθεί και να εµφανιστεί η πρώτη εικόνα ακτίνων 
Χ. Εµφανίζεται επίσης µια αντίστοιχη εικόνα DRR.

 6. Ρυθµίστε την αντίθεση της εικόνας και την παραθύρωση (βλ. “Παραθύρωση και 
βελτίωση αντίθεσης” στη σελίδα 267).

 7. Πατήστε kÉñí=για να λάβετε ακτίνες Χ για το δεύτερο σωλήνα. 



PRS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ÈšÐ½−¼¹ł˝š²=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ğÞ=
šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Αν αποτύχει η επαλήθευση της βαθµονόµησης των ακτίνων Χ, πρέπει να 
επαναλάβετε τη διαδικασία βαθµονόµησης.

Ó¹ş³¦š½−²=
˚Ýšł₣−²

Καθώς το οµοίωµα ισόκεντρου δεν περιέχει εσωτερικές δοµές, αναµένονται αποκλίσεις έως 
και 1 mm όταν εκτελείται ο συγκεκριµένος έλεγχος. 
Για περαιτέρω επαλήθευση της ακρίβειας του συστήµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο 
έλεγχος Winston-Lutz (βλ. “Επαλήθευση της θέσης του ισόκεντρου” στη σελίδα 357).

Βήµατα

 1. Πατήστε ^ìíçã~íáÅ για να εκτελέσετε τη σύντηξη εικόνων όπως περιγράφεται 
στην ενότητα “Οστική σύντηξη - Αυτόµατη σύντηξη” στη σελίδα 251.

 2. Οταν επιτευχθεί ένα κατάλληλο αποτέλεσµα, κάντε κλικ στο cáåáëÜ.

 3. Επιβεβαιώστε το µήνυµα που εµφανίζεται πατώντας lh. Η επαλήθευση έχει 
ολοκληρωθεί.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PRT

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

NPKP „×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

NPKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

‚Ðˇ¦˚³Ðý−Ð=˚Ýšł₣−Ð

Επιλογές

Calibrate q Detect Winston-Lutz Pointer

Σε συνδυασµό µε έναν δείκτη οµοιώµατος, η 
συγκεκριµένη λειτουργία χρησιµοποιείται 
για  την  εκτίµηση  της  ακρίβειας  του  
ισόκεντρου στη βαθµονόµηση ακτίνων Χ σε 
σχέση  µε  το  µηχανικό  ισόκεντρο  του  
γραµµικού επιταχυντή.

Options q Sphere Detection

Εδώ  συγκρ ίνετα ι  η  θέση  θεραπε ίας  
(ισόκεντρο) που υπολογίζεται  για ένα 
οµοίωµα διασφάλισης ποιότητας µε το 
ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή που 
καθορίζεται στη διάρκεια της βαθµονόµησης 
ακτίνων Χ (βλ. “Βαθµονόµηση ακτίνων Χ” 
στη σελίδα 136).



PRU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

NPKPKO flÞ˝₣Þš¼³ž=³¾ˇ˝¹ˇ²=Šš˝ð½ž

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

‚š˝ð½ž²=
−ý−Ðćýˇ½−²

 Εικόνα 162

Βήµατα

 1. Για να εκτελέσετε τον έλεγχο ανίχνευσης δείκτη, τοποθετήστε ένα κατάλληλο 
εργαλείο δείκτη (π.χ. έναν δείκτη οµοιώµατος της Brainlab) στη βάση στήριξης 
του κρεβατιού. 

 2. Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης είναι σωστά ευθυγραµµισµένος µε τα λέιζερ της 
αίθουσας.

Αρ. Εξάρτηµα

a ∆είκτης οµοιώµατος

s Κορυφή κρεβατιού

a

s



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PRV

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=Šš˝ð½ž

uJo~ó=^Åèìáëáíáçå

 Εικόνα 163

Ú¹ş×−²=Ý¸Ğž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Βήµατα

 1. Επιλέξτε aÉíÉÅí=táåëíçåJiìíò=mçáåíÉê=στην οθόνη `~äáÄê~íáçå (βλ. σελίδα 350) 
και επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας kÉñí.

 2. Εµφανίζεται µια οθόνη λήψης ακτίνων Χ.

Βήµατα

 1. Τώρα, πρέπει να λάβετε µία εικόνα ακτίνων Χ και από τους δύο σωλήνες 
ακτίνων Χ, σύµφωνα µε τις οδηγίες του λογισµικού.

 2. Η θέση του βαθµονοµηµένου ισόκεντρου σε κάθε περίπτωση δηλώνεται µε ένα 
µπλε σταυρόνηµα.

 3. Ρυθµίστε την αντίθεση της εικόνας και την παραθύρωση (βλ. “Παραθύρωση και 
βελτίωση αντίθεσης” στη σελίδα 267) και πατήστε kÉñí.



PSM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

Ú¹ş×−²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=½ž²=
ˇð¹˝ŁšÐˇ²

 Εικόνα 164

Βήµατα

 1. Αν η σφαίρα βολφραµίου δε σηµανθεί αυτόµατα µε ένα σταυρόνηµα στις 
προβολές ακτίνων Χ, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία pÉ~êÅÜ και ορίστε την 
απαιτούµενη ακτίνα της σφαίρας για να εντοπίσετε τη σφαίρα.

 2. Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες ζουµ και πανοραµικής απεικόνισης για να 
τοποθετήσετε τη σφαίρα που ανιχνεύθηκε στο κέντρο των προβολών ακτίνων Χ 
και για να αυξήσετε ανάλογα το συντελεστή ζουµ.

 3. Το κέντρο της σφαίρας σηµαίνεται µε ένα πράσινο σταυρόνηµα. 

• Το ισόκεντρο που ορίστηκε στη διάρκεια της βαθµονόµησης ακτίνων Χ (βλ. 
“Βαθµονόµηση ακτίνων Χ” στη σελίδα 136) επισηµαίνεται µε ένα µπλε 
σταυρόνηµα. 

• Οποια απόκλιση µεταξύ του προγραµµατισµένου ισόκεντρου θεραπείας και 
του βαθµονοµηµένου ισόκεντρου δηλώνεται από τις δισδιάστατες και 
τρισδιάστατες τιµές µετατόπισης κάτω από τις προβολές ακτίνων Χ Τιµή 
µεγαλύτερη από 0,7 mm πιθανόν να δηλώνει εσφαλµένη ανίχνευση της 
σφαίρας στην εικόνα ή µη σταθερή βαθµονόµηση. 

• Η τιµή oÉÅçåëíK=δηλώνει την απόσταση µεταξύ των αριστερών και των δεξιών 
ευθειών προβολής ακτίνων Χ στον τρισδιάστατο χώρο. Μια υψηλή τιµή δηλώνει 
ότι ενδεχοµένως να χρειάζεται να επαναληφθεί η βαθµονόµηση του 
συστήµατος. 

 4. Για να υπολογίσετε το αντίστοιχο σφάλµα παράλληλης µετατόπισης, πατήστε kÉñí. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PSN

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

pÜáÑí=oÉëìäí Το υπολογισµένο σφάλµα παράλληλης µετατόπισης εµφανίζεται στην οθόνη pÜáÑí=oÉëìäí.

 Εικόνα 165

Αν η υπολογισµένη απόκλιση υπερβαίνει τα 0,7 mm, πρέπει να επαναληφθεί η 
βαθµονόµηση του συστήµατος και στη συνέχεια να επαναληφθεί ο έλεγχος 
ανίχνευσης της σφαίρας του δείκτη. Αν η απόκλιση εξακολουθεί να υπερβαίνει 
τα 0,7 mm, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab.



PSO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

NPKPKP flÞ˝₣Þš¼³ž=ð¹¼¾¸²=³¾ˇ˝¹ˇ²

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=
³¾ˇ˝¹ˇ²

uJo~ó=pÉííáåÖë

 Εικόνα 166

Βήµατα

 1. Για να εκτελέσετε  τον έλεγχο ανίχνευσης κρυφής σφαίρας, πρέπει να 
τοποθετήσετε στην τράπεζα θεραπείας ένα οµοίωµα διασφάλισης ποιότητας (το 
οποίο θα περιέχει µια κατάλληλη σφαίρα βολφραµίου). 

 2. Το κέντρο της σφαίρας βολφραµίου πρέπει να οριστεί ως το ισόκεντρο της 
θεραπείας σε ένα αντίστοιχο σύνολο δεδοµένων.

 3. Στη συνέχεια, πρέπει να πραγµατοποιήσετε τη διαδικασία τοποθέτησης βάσει 
υπέρυθρων και τη διόρθωση ακτίνων Χ, ώστε η σφαίρα βολφραµίου να 
τοποθετηθεί στο ισόκεντρο. 

 4. Οταν επιτευχθεί η ιδανική θέση, όπως αυτή δηλώνεται στο λογισµικό bñ~Åqê~Å, 
µπορείτε να επαληθεύσετε την ακρίβεια χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
ανίχνευσης κρυφής σφαίρας.

Βήµατα

 1. Στη γραµµή µενού, πατήστε péÜÉêÉ=aÉíÉÅíáçå στο µενού léíáçåë.

 2. Επιβεβαιώστε το µήνυµα προειδοποίησης που εµφανίζεται πατώντας lh. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PSP

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=
Ô¼¦ý˝³šÐ²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Στην οθόνη uJo~ó=pÉííáåÖë επαληθεύστε ότι είναι σωστά τα δεδοµένα εικόνας και οι 
ρυθµίσεις ισόκεντρουκαι πατήστε kÉñí.

Ú¹ş×−²=Ý¸Ğž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 167

Βήµατα

 1. Τώρα, πρέπει να λάβετε µία εικόνα ακτίνων Χ και από τους δύο σωλήνες ακτίνων 
Χ, σύµφωνα µε τις οδηγίες του λογισµικού.

 2. Η θέση του βαθµονοµηµένου ισόκεντρου σε κάθε περίπτωση δηλώνεται µε ένα 
µπλε σταυρόνηµα.

 3. Ρυθµίστε την αντίθεση της εικόνας και την παραθύρωση (βλ. “Παραθύρωση και 
βελτίωση αντίθεσης” στη σελίδα 267) και πατήστε kÉñí.



PSQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×ˇÝ¸¦š¼³ž=½ž²=¦˚³ž²=½−¼=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

Ú¹ş×−²=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²=½ž²=
ˇð¹˝ŁšÐˇ²

 Εικόνα 168

Βήµατα

 1. Αν η σφαίρα βολφραµίου δε σηµανθεί αυτόµατα µε ένα σταυρόνηµα στις προβολές 
ακτίνων Χ, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία pÉ~êÅÜ και ορίστε την απαιτούµενη 
ακτίνα της σφαίρας για να εντοπίσετε τη σφαίρα.

 2. Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες ζουµ και πανοραµικής απεικόνισης για να 
τοποθετήσετε τη σφαίρα που ανιχνεύθηκε στο κέντρο των προβολών ακτίνων Χ 
και για να αυξήσετε ανάλογα το συντελεστή ζουµ.

 3. Το ισόκεντρο της προγραµµατισµένης θεραπείας σηµαίνεται µε ένα πράσινο 
σταυρόνηµα. 

• Το ισόκεντρο που ορίστηκε στη διάρκεια της βαθµονόµησης ακτίνων Χ 
(βλ. “Βαθµονόµηση ακτίνων Χ” στη σελίδα 136) επισηµαίνεται µε ένα µπλε 
σταυρόνηµα. 

• Οποια απόκλιση µεταξύ του προγραµµατισµένου ισόκεντρου θεραπείας και 
του βαθµονοµηµένου ισόκεντρου δηλώνεται από τις δισδιάστατες και 
τρισδιάστατες τιµές µετατόπισης κάτω από τις προβολές ακτίνων Χ Τιµή 
µεγαλύτερη από 1,5 mm πιθανόν να δηλώνει εσφαλµένη ανίχνευση της 
σφαίρας στην εικόνα ή µη σταθερή βαθµονόµηση. 

• Η τιµή oÉÅçåëíK=δηλώνει την απόσταση µεταξύ των αριστερών και των δεξιών 
ευθειών προβολής ακτίνων Χ στον τρισδιάστατο χώρο. Μια υψηλή τιµή 
δηλώνει ότι ενδεχοµένως να χρειάζεται να επαναληφθεί η βαθµονόµηση του 
συστήµατος. 

 4. Για να υπολογίσετε το αντίστοιχο σφάλµα παράλληλης µετατόπισης, πατήστε kÉñí. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PSR

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

pÜáÑí=oÉëìäí Το υπολογισµένο σφάλµα παράλληλης µετατόπισης εµφανίζεται στην οθόνη pÜáÑí=oÉëìäí.

 Εικόνα 169

fl×−ðÝ˝³šÐ² Αν οι υπολογισµένες αποκλίσεις υπερβαίνουν το κατώφλι επαλήθευσης ακτίνων Χ που 
ορίστηκε στις ρυθµίσεις ασθενούς (βλ. “Τρόπος ορισµού κατωφλίου επαλήθευσης 
ακτίνων X” στη σελίδα 182), οι αποκλίσεις εµφανίζονται µε κόκκινο χρώµα.

Οι αποκλίσεις που ανιχνεύτηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου είναι 
αντιπροσωπευτικές της ακρίβειας που µπορείτε να αναµένετε κατά τη διάρκεια 
των θεραπειών ασθενούς. Αν οι αποκλίσεις που εµφανίζονται υπερβαίνουν τις 
αποδεκτές τιµές, οι ασθενείς δεν πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία έως ότου 
επαναληφθεί η βαθµονόµηση του συστήµατος.

Επιλογές

Αν επιλέξετε fÖåçêÉ=aÉîá~íáçå, µεταβαίνετε στην οθόνη τοποθέτησης χωρίς αλλαγές.

Αν επιλέξετε ^ééäó=aÉîá~íáçå, η µετατόπιση θα εµφανιστεί στην οθόνη τοποθέτησης 
και µπορεί να αντισταθµιστεί µε την ανάλογη µετακίνηση του κρεβατιού.



PSS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Á₣ÞžÝ˙½ž³ž=ŠšÐð½ćÞ

  

NPKQ Á₣ÞžÝ˙½ž³ž=ŠšÐð½ćÞ

NPKQKN Á₣ÞžÝ˙½ž³ž=ð˝Þž³ž²=ŠšÐð½ćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι θέσεις των σφαιρών σήµανσης που ανιχνεύονται από το 
σύστηµα κάµερας υπέρυθρων καταγράφονται για ένα χρονικό διάστηµα και αποθηκεύονται 
σε ένα αρχείο. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο µπορείτε να επαληθεύσετε, π.χ., ότι η ανίχνευση της κάµερας παραµένει 
σταθερή.

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
½ž²=Ð₣ÞžÝ˙½ž³ž²=
ŠšÐð½ćÞ

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
j~êâÉê=a~í~=J[=cáäÉ

 Εικόνα 170

Ô¼¦ý˝³šÐ²=
³¼₣Þş½ž½ˇ²

Στο πεδίο cêÉèìÉåÅó=xeòz, µπορείτε να ορίσετε τον αριθµό των πλαισίων που θα ληφθούν 
ανά δευτερόλεπτο, από το πλαίσιο τιµών.
Στο παραπάνω παράδειγµα, θα ληφθούν πέντε πλαίσια ανά δευτερόλεπτο. Συνεπώς, η λήψη 
των θέσεων των σφαιρών σήµανσης θα επαναλαµβάνεται κάθε 0,2 δευτερόλεπτα. 

Ú¹ş×−²=Ý¸Ğž²=
×ÝˇÐ³˝ğÞ

Βήµατα

 1. Φορτώστε το αρχείο ασθενούς που περιέχει το µοτίβο δεικτών που θα ιχνηλατηθεί. 

 2. Από το µενού léíáçåë επιλέξτε qê~Åâ=j~êâÉê=jçîÉãÉåí. 

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου j~êâÉê=a~í~=J[=cáäÉ. 

Βήµατα

 1. Πατώντας pí~êí ενεργοποιείται η λήψη πλαισίων. 

 2. Στο πεδίο ^ÅèìáêÉÇ=cê~ãÉë εµφανίζεται ο αριθµός των πλαισίων που έχουν ήδη 
ληφθεί. 

 3. Αν πατήσετε m~ìëÉ, η λήψη των πλαισίων διακόπτεται.

 4. Για να συνεχιστεί η λήψη πλαισίων, πατήστε `çåíáåìÉ. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PST

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

ÌÝ−ðÝ¸¹ğ³ž=
Ý¸Ğž²=×ÝˇÐ³˝ğÞ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι ενδείξεις MM, DD, YY αφορούν το µήνα, την ηµέρα και το έτος σχεδιασµού, 
ενώ οι ενδείξεις mm, dd δηλώνουν τον τρέχοντα µήνα και την τρέχουσα ηµέρα.

Βήµατα

 1. Πατώντας píçé ολοκληρώνεται η τρέχουσα περίοδος λειτουργίας της λήψης 
πλαισίων και το παράθυρο διαλόγου j~êâÉê=a~í~=J[=cáäÉ κλείνει.

 2. Αποθηκεύεται ένα αρχείο καταγραφής στο φάκελο δεδοµένων ασθενούς µε το 
όνοµα PatientName_MMDDYY_mmdd.txt.



PSU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ò¼ý×Ýž¹ğýˇ½Ðð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

NPKR Ò¼ý×Ýž¹ğýˇ½Ðð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

NPKRKN È¸Ğž=šÐðşÞğÞ=ŠÐş¹¦ğ³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Παρέχονται δύο επιλογές για τη λήψη εικόνων διόρθωσης ακτίνων Χ:
• ^Çî~åÅÉÇ q uJo~ó=`çêêÉÅíáçå=fã~ÖÉë= 
Η συγκεκριµένη επιλογή πρέπει να ορίζεται για τυπικές ακτίνες Χ βάσει της θέσης του 
ασθενούς.

• ^Çî~åÅÉÇ q uJo~ó=`çêêÉÅíáçå=fã~ÖÉë=Ñçê=d~íáåÖ 
Η συγκεκριµένη επιλογή πρέπει να ορίζεται όταν απαιτούνται θεραπείες µε 
συγχρονισµό. 

Και οι δύο επιλογές σάς επιτρέπουν να λαµβάνετε λευκές εικόνες, οι οποίες παρέχουν στο 
λογισµικό τη δυνατότητα να ανιχνεύει και να παρεµβάλλει τα ελαττωµατικά εικονοστοιχεία 
στους επίπεδους ανιχνευτές.

„ÐðşÞš²=ˇ×şðÝÐ³ž²

 Εικόνα 171

Ú¹ş×−²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
šÐðşÞˇ²=ˇ×şðÝÐ³ž² Βήµατα

 1. Οταν ξεκινήσει ο οδηγός uJê~ó=`çêêÉÅíáçå=fã~ÖÉë, το σύστηµα δηµιουργεί 
αυτόµατα εικόνες απόκλισης για τη διόρθωση της εικόνας (βλ. “Τρόπος 
διόρθωσης εικόνων” στη σελίδα 371).

 2. Στη συνέχεια, σας ζητείται να λάβετε τις αντίστοιχες λευκές εικόνες (βλ. “Λήψη 
λευκών εικόνων” στη σελίδα 369).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PSV

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

È¸Ğž=Ýš¼ðćÞ=
šÐðşÞğÞ

 Εικόνα 172

Ú¹ş×−²=Ý¸Ğž²=
Ýš¼ðćÞ=šÐðşÞğÞ

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια στη διαδροµή της δέσµης από το κιβώτιο δαπέδου 
µέχρι τον ανιχνευτή. ∆εν πρέπει να υπάρχει κανένα αντικείµενο στο οπτικό πεδίο. Μην 
αφαιρείτε καλύµµατα ή φίλτρα από τα περιβλήµατα/καλύµµατα του σωλήνα, γιατί οι 
λευκές εικόνες πρέπει να λαµβάνονται µε την ίδια διαµόρφωση που λαµβάνονται και οι 
εικόνες των ασθενών.

‚Ðş¹¦ğ³ž=šÐðşÞˇ² Οταν ληφθούν όλες οι λευκές εικόνες, αποθηκεύονται εικόνες απόκλισης, εικόνες 
απολαβής και εικόνες ελαττωµατικών εικονοστοιχείων για κάθε σωλήνα. Αυτές οι εικόνες 
χρησιµοποιούνται για τη διόρθωση εικόνας, όταν λαµβάνονται εικόνες ακτίνων Χ. 
Βλ. “∆ιόρθωση εικόνων ακτίνων Χ” στη σελίδα 434.

flÞ½˝¦š³ž=ðˇÐ=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž

Παρέχονται ιστογράµµατα (βάσει των τιµών γκρίζου, από 0 έως 65.535), τα οποία επιτρέπουν 
τη ρύθµιση της κατανοµής του επιπέδου του γκρίζου στις εικόνες ακτίνων Χ. Βλ. σελίδα 268.

Βήµατα

 1. Λάβετε πέντε εικόνες µε το σωλήνα 1 και στη συνέχεια πέντε εικόνες µε το 
σωλήνα 2. Ο τρέχων σωλήνας δηλώνεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. 

 2. Βεβαιωθείτε ότι και για τους δύο σωλήνες χρησιµοποιούνται ακριβώς οι ίδιες 
ρυθµίσεις ενέργειας. 

 3. Αν το επίπεδο έκθεσης των εικόνων που λαµβάνονται είναι εκτός του 
προεπιλεγµένου εύρους, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα.

 4. Αν η απόκλιση που δηλώνεται στο µήνυµα είναι οριακή, δε χρειάζεται να 
προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις ενέργειας. Η χρήση διαφορετικών ρυθµίσεων για κάθε 
λευκή εικόνα πιθανόν να προκαλέσει προβλήµατα, ιδίως στην αυτόµατη ανίχνευση 
έκθεσης για τις εικόνες επαλήθευσης που αφορούν τις θεραπείες µε συγχρονισµό.



PTM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ò¼ý×Ýž¹ğýˇ½Ðð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

NPKRKO È¸Ğž=Š−ðÐýˇ³½ÐðćÞ=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

Ì¦şÞž=Ý¸Ğž²=
šÐðşÞˇ²

 Εικόνα 173

Ú¹ş×−²=Ý¸Ğž²=
šÐðşÞğÞ

Βήµατα

 1. Από το µενού léíáçåë, επιλέξτε ^Åèìáëáíáçå=çÑ=qÉëí=uJê~ó=fã~ÖÉë.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, µπορείτε να λάβετε δοκιµαστικές 
εικόνες µε διάφορες ρυθµίσεις διόρθωσης, π.χ. για να επαληθεύσετε την 
ποιότητα της εικόνας ακτίνων Χ και την ακρίβεια των επίπεδων ανιχνευτών.

Βήµατα

 1. Στην περιοχή uJo~ó=pçìêÅÉ, επιλέξτε τον επίπεδο ανιχνευτή (pçìêÅÉ=N ή 
pçìêÅÉ=O) που θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης εικόνων.

 2. Τώρα µπορείτε να λάβετε τις εικόνες ακτίνων Χ µε το συνήθη τρόπο. 

 3. Η περιοχή fåíÉÖê~íáçå=qáãÉ στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης εµφανίζει το 
χρόνο ανάγνωσης που χρησιµοποιείται τη δεδοµένη στιγµή από τον επίπεδο 
ανιχνευτή.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PTN

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ú¹ş×−²=ŠÐş¹¦ğ³ž²=
šÐðşÞğÞ

Ú¹ş×−²=¹Ć¦ýÐ³ž²=
ˇÞ½˝¦š³ž²=ðˇÐ=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž²

fl×−¦¸ðš¼³ž=ðˇÐ=
¾ş¹½ğ³ž=šÐðşÞğÞ

Ú¹ş×−²=
ðÝšÐ³˝ýˇ½−²=½−¼=
×ˇ¹ˇ¦Ć¹−¼=
ŠÐˇÝşł−¼

Πατήστε açåÉ για να κλείσει η οθόνη uJê~ó=fã~ÖÉ=^Åèìáëáíáçå.

Βήµατα

 1. Στην περιοχή `çêêÉÅíáçå=jçÇÉ, επιλέξτε τις τιµές διόρθωσης που θα 
εφαρµοστούν στην τρέχουσα εικόνα ακτίνων Χ.

 2. Οι τιµές διόρθωσης βασίζονται στις εικόνες διόρθωσης που έχουν ήδη ληφθεί 
(βλ. “Λήψη εικόνων διόρθωσης ακτίνων Χ” στη σελίδα 368):

• Οταν απενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου oÉ~äJqáãÉ, χρησιµοποιούνται οι 
εικόνες διόρθωσης για τις τυπικές ακτίνες Χ βάσει της τοποθέτησης του 
ασθενούς. 

• Αν το συγκεκριµένο πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιηµένο, χρησιµοποιούνται 
οι εικόνες διόρθωσης για τις θεραπείες µε συγχρονισµό. 

Βήµατα

 1. Για βελτιωµένη εµφάνιση, µπορείτε να ρυθµίσετε την αντίθεση της εικόνας που 
λάβατε µέσω του ρυθµιστικού båÜ~åÅÉ=`çåíê~ëí (βλ. “Ρύθµιση της αντίθεσης 
των ακτίνων Χ” στη σελίδα 268).

 2. Παρέχονται ιστογράµµατα, τα οποία επιτρέπουν τη ρύθµιση της κατανοµής του 
επιπέδου του γκρίζου στις εικόνες ακτίνων Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Ιστογράµµατα παραθύρωσης ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 268.

 3. Επιλέγοντας fåîÉêí στην περιοχή fã~ÖÉ=mêçÅÉëëáåÖ, µπορείτε να προβάλετε 
µια αρνητική εικόνα.

Επιλογές

Με την επιλογή p~îÉ=~ë=KKK µπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες ακτίνων Χ που έχουν 
ληφθεί ως αρχεία *.jpg, *.bmp, *.png ή αρχεία *.his.

Με την επιλογή iç~ÇKKK µπορείτε να φορτώσετε τις αποθηκευµένες εικόνες ακτίνων Χ 
µε την επέκταση *.his, π.χ. για σκοπούς σύγκρισης.



PTO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ò¼ý×Ýž¹ğýˇ½Ðð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

NPKRKP Ì¹Ð³ýş²=½ž²=×¹−š×ÐÝšłý˚Þž²=¦˚³ž²=½−¼=−ý−Ðćýˇ½−²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν η θέση οµοιώµατος 
βαθµονόµησης ακτίνων Χ που είναι ορισµένη τη συγκεκριµένη στιγµή δε διευκολύνει τη 
βαθµονόµηση και των δύο επίπεδων ανιχνευτών, αν, δηλ. η θέση του οµοιώµατος δε 
διασφαλίζει την εµφάνιση 8 δεικτών οµοιώµατος για κάθε άξονα απεικόνισης.

Βήµατα

 1. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ^Çî~åÅÉÇ q uJo~ó=`~äáÄê~íáçå=
mÜ~åíçã=mçëáíáçå στη γραµµή µενού, για να ορίσετε µια τυπική θέση για το 
−ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq. 

Για να διασφαλίσετε ότι θα είναι ορατοί και από τις δύο πλευρές όλοι οι δείκτες 
οµοιώµατος  στις  εικόνες  ακτίνων  Χ  που  λαµβάνονται ,  το  −ý− ˝ğýˇ =
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq πρέπει να τοποθετηθεί µε ακρίβεια στη ¦˚³ž=
−ý−Ðćýˇ½−²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı. 

 2. Αυτή η θέση χρησιµοποιείται στη συνέχεια κατά τη µετέπειτα βαθµονόµηση των 
επίπεδων ανιχνευτών (βλ. “Βαθµονόµηση ακτίνων Χ” στη σελίδα 136).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PTP

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
×¹−³ŠÐ−¹Ð³ý−Ć=½ž²=
ðˇ½˙ÝÝžÝž²=¦˚³ž²

Βήµατα

 1. Πριν εκκινήσετε τη λειτουργία ¦˚³ž²=−ý−Ðćýˇ½−²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı, 
πραγµατοποιήστε δοκιµαστική λήψη ακτίνων Χ µε το −ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq πάνω στο κρεβάτι (βλ. “Λήψη δοκιµαστικών εικόνων ακτίνων Χ” 
στη σελίδα 370). 

 2. Κατ’ αυτό τον τρόπο µπορείτε να καθορίσετε µια θέση, από την οποία είναι 
ορατοί οι δείκτες οµοιώµατος (οκτώ για κάθε επίπεδο ανιχνευτή) στις εικόνες 
ακτίνων Χ που λαµβάνονται, όπως φαίνεται στο διάγραµµα:



PTQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ò¼ý×Ýž¹ğýˇ½Ðð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

È−þ−˝=Šš˝ð½š² Εκτός από τους 8 κυκλικούς δείκτες οµοιώµατος που είναι απαραίτητοι για τη βαθµονόµηση 
κάθε άξονα απεικόνισης, θα δείτε κάποιους δείκτες να εµφανίζονται παραµορφωµένοι, λόγω 
της λοξής προβολής της εικόνας. Αυτοί οι δείκτες απαιτούνται µόνο για τη βαθµονόµηση 
του άλλου άξονα απεικόνισης και δεν είναι απαραίτητο να είναι ορατοί στην παρούσα εικόνα 
βαθµονόµησης.

 Εικόνα 174

„×ÐŠˇ×˚ŠÐˇ=¦¸ðž=
ˇð½˝ÞğÞ=ı=bñ~Åqê~Å

Λόγω των διαφορών στη ρύθµιση των συστηµάτων, ίσως είναι απαραίτητο να 
τροποποιήσετε την προεπιλεγµένη θέση του −ý−Ðćýˇ½−²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=
bñ~Åqê~Å, προκειµένου να γίνει βαθµονόµηση του συστήµατος ακτίνων Χ. Ετσι θα 
διασφαλίσετε ότι και οι οκτώ δείκτες θα είναι ορατοί κατά τη βαθµονόµηση. 
Αν είναι αδύνατο να είναι ορατοί και οι οκτώ δείκτες, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, ίσως είναι απαραίτητη, λόγω της ρύθµισης του συστήµατος, 
η εισαγωγή µιας πρόσθετης πλαστικής βίδας στο οµοίωµα βαθµονόµησης, για να 
διασφαλιστεί η ορατότητα και των οκτώ δεικτών κατά τη βαθµονόµηση (βλ. εικόνα 4). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα συστήµατα που είναι εξοπλισµένα µε επιδαπέδιους σωλήνες ακτίνων Χ 
έχουν ελαφρώς µικρότερο οπτικό πεδίο και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον ορισµό της 
θέσης του οµοιώµατος βαθµονόµησης ακτίνων Χ.

Αρ. Εξάρτηµα

a Ακριβής ανίχνευση κυκλικού δείκτη που χρησιµοποιείται για βαθµονόµηση.

s
Λοξή προβολή δείκτη που δεν απαιτείται για τη βαθµονόµηση του συγκεκριµένου 
άξονα απεικόνισης.

a s



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PTR

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ê˚³ž=−ý−Ðćýˇ½−²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

 Εικόνα 175

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
½ž²=¦˚³ž²=½−¼=
−ý−Ðćýˇ½−² Βήµατα

 1. Καθορίστε µια κατάλληλη θέση για το −ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=bq.

 2. Μεταβείτε στις επιλογές ^Çî~åÅÉÇ q uJo~ó=`~äáÄê~íáçå=mÜ~åíçã=mçëáíáçå, 
για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου για τη θέση του οµοιώµατος ακτίνων Χ.

 3. Βεβαιωθείτε ότι:

• Οι σφαίρες σήµανσης του οµοιώµατος ανιχνεύονται και είναι ορατές στις 
προβολές iÉÑí=`~ãÉê~ και oáÖÜí=`~ãÉê~.

• Οι τρέχουσες πλευρικές, διαµήκεις και κατακόρυφες θέσεις δηλώνονται στα 
αντίστοιχα πεδία.

 4. Πατήστε píçêÉ=`ìêêÉåí, για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση του οµοιώµατος 
ως τυπική θέση βαθµονόµησης.

 5. Αν η τυπική θέση βαθµονόµησης καταστεί µη έγκυρη λόγω αλλαγών του 
συστήµατος, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή píçêÉ=aÉÑ~ìäí, για να 
επαναφέρετε τη θέση βαθµονόµησης σε µια εσωτερική προεπιλογή του 
συστήµατος, η οποία έχει υπολογιστεί για µια τυπική ρύθµιση του συστήµατος.



PTS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ò¼ý×Ýž¹ğýˇ½Ðð˚²=ÝšÐ½−¼¹ł˝š²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²

  

NPKRKQ ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ð¹šŁˇ½Ð−Ć=łÐˇ=ð¹šŁ˙½Ðˇ=s~êá~å=bñ~ÅíLbqo

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ̂ Çî~åÅÉÇ q ̀ çìÅÜ=̀ ~äáÄê~íáçå στη γραµµή 
µενού για να διαµορφώσετε το κρεβάτι, ώστε να κινείται στη σωστή ταχύτητα, 
επιτρέποντας την οµαλή επιτάχυνση και επιβράδυνση. 
• Αυτή η λειτουργία αφορά µόνο την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού για κρεβάτια 

Exact ή ETR. (Για τα συστήµατα TrueBeam, αυτή η δυνατότητα είναι ορατή στο 
λογισµικό, αλλά δεν µπορείτε και δε χρειάζεται να τη χρησιµοποιήσετε. Τα κρεβάτια 
TrueBeam έχουν ήδη βαθµονοµηθεί εσωτερικά, µε αποτέλεσµα αυτό το βήµα να µην 
είναι απαραίτητο.)

• Η Brainlab συνιστά να γίνεται βαθµονόµηση του κρεβατιού µία φορά το µήνα. 

Για την ασφάλεια του ασθενούς, πρέπει πάντοτε να εκτελείται βαθµονόµηση 
του κρεβατιού µετά από κάποια σηµαντική εργασία συντήρησης στο γραµµικό 
επιταχυντή ή µετά από αναβάθµιση του γραµµικού επιταχυντή. 

Óˇ¹˙¦¼¹−=
ŠÐˇÝşł−¼=
`çìÅÜ=`~äáÄê~íáçå

 Εικόνα 176



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PTT

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²=
łÐˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž=
ð¹šŁˇ½Ð−Ć

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
ð¹šŁˇ½Ð−Ć

Ú¹ş×−²=
Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=
×š¹Ð³½¹−¾¸²

Αν το κρεβάτι υποστηρίζει περιστροφή, µπορείτε να βαθµονοµήσετε την περιστροφή κατά 
τον ίδιο τρόπο πατώντας pí~êí=oçí~íáçå=`~äáÄê~íáçå.

Βήµατα

 1. Μεταβείτε στις επιλογές ^Çî~åÅÉÇ q `çìÅÜ=`~äáÄê~íáçåI για να ανοίξετε το 
παράθυρο διαλόγου Couch Calibration.

 2. Τοποθετήστε το −ý−˝ğýˇ=Ð³şðšÞ½¹−¼=bq στην κορυφή του κρεβατιού.

 3. Ευθυγραµµίστε σωστά το οµοίωµα µε τον ορθοστάτη χρησιµοποιώντας ως 
οδηγό τις χαραγές oáÖÜí, iÉÑí και d~åíêó και το σύµβολο ασθενούς στο 
οµοίωµα.

 4. • Ρυθµίστε τη θέση του κρεβατιού όπως φαίνεται στο παράθυρο pí~íìë=
jçåáíçê.

• Για να επιτύχετε τη θέση που εµφανίζεται, µετακινήστε το κρεβάτι αριστερά 
και στη συνέχεια προς τα πίσω, και τέλος χαµηλώστε το στη ζητούµενη θέση. 

 5. • Βεβαιωθείτε ότι και οι πέντε σφαίρες σήµανσης του οµοιώµατος ανιχνεύονται 
και είναι ορατές στις προβολές iÉÑí=`~ãÉê~ και oáÖÜí=`~ãÉê~.

• Οι δείκτες πρέπει να βρίσκονται εντός του οπτικού πεδίου της κάµερας καθ’ 
όλη τη διαδικασία βαθµονόµησης.

 6. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί σωστά η διεπαφή του κρεβατιού για την 
αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού (βλ. “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια Varian 
ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76).

Βήµατα

 1. Για να βαθµονοµήσετε τους άξονες x, y και z, κάντε κλικ στην επιλογή pí~êí=
`~äáÄê~íáçå=και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουµπιά ενεργοποίησης στο 
χειριστήριο του κρεβατιού. 

 2. Τώρα το κρεβάτι πρέπει να είναι σε θέση να µετακινηθεί στην πλευρική 
κατεύθυνση από το “-” στο “+” (βλ. “Σύστηµα συντεταγµένων κρεβατιού/
γραµµικού επιταχυντή” στη σελίδα 122), στη διαµήκη κατεύθυνση προς τον 
ορθοστάτη και στην κατακόρυφη κατεύθυνση προς τα επάνω.

 3. Οταν ενεργοποιήσετε το κουµπί lâ (µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
βαθµονόµησης), πατήστε το για να επιβεβαιώσετε τη βαθµονόµηση.



PTU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

fl×−ýˇð¹¼³ý˚Þž=ŽğÞ½ˇÞ¸=×¹ş³Łˇ³ž=³½−=³½ˇ¦ýş=š¹łˇ³˝ˇ²=bñ~Åqê~Å

  

NPKS fl×−ýˇð¹¼³ý˚Þž=ŽğÞ½ˇÞ¸=×¹ş³Łˇ³ž=³½−=³½ˇ¦ýş=
š¹łˇ³˝ˇ²=bñ~Åqê~Å

NPKSKN Ó¹ş³Łˇ³ž=³½−=³½ˇ¦ýş=š¹łˇ³˝ˇ²=bñ~Åqê~Å

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το προαιρετικό λογισµικό VNC που διατίθεται µε το bñ~Åqê~Å επιτρέπει στους ιατρούς να 
συνδέονται από έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή για να εγκρίνουν τη σύντηξη των 
εικόνων. Κατ’ αυτό τον τρόπο δε χρειάζεται να βρίσκονται στο σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å. 

fl×ˇÐ½¸³šÐ² • Σύγχρονη υποδοµή δικτύου µε τουλάχιστον 100 Mbit/sec.
• Πρόσβαση µέσω δικτύου στο σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å από τον αποµακρυσµένο 
υπολογιστή (συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων ρυθµίσεων τείχους προστασίας 
και δροµολόγησης).

• Τυπική διαδικασία για τη χρήση της αποµακρυσµένης ζωντανής πρόσβασης στο 
σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διαχειριστή δικτύου του νοσοκοµείου ή 
στο τµήµα υποστήριξης της Brainlab.

fl¹₣Ðð˙=Ł¸ýˇ½ˇ

Βήµατα

 1. Εκκινήστε το bñ~Åqê~Å µε τη συνήθη διαδικασία και προχωρήστε έως ότου 
εµφανιστεί η οθόνη σύντηξης εικόνων.

 2. Ενηµερώστε τον αρµόδιο γιατρό ότι πρέπει να εγκρίνει τη σύντηξη των εικόνων.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PTV

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ú¹ş×−²=³ĆÞŠš³ž²=
ˇ×ş=
ˇ×−ýˇð¹¼³ý˚Þ−=
³½ˇ¦ýş=š¹łˇ³˝ˇ²

 Εικόνα 177

Για τη σύνδεση µε το σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µόνο το λογισµικό πελάτη VNC που εγκαθιστά το τµήµα υποστήριξης της 
Brainlab στον αποµακρυσµένο σταθµό εργασίας.

Βήµατα

 1. Τώρα ο γιατρός µπορεί να εκκινήσει το λογισµικό VNC στον αποµακρυσµένο 
σταθµό εργασίας, πατώντας το σχετικό εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας.

 2. Στην οθόνη σύνδεσης που εµφανίζεται στον αποµακρυσµένο σταθµό εργασίας, 
πατήστε `çååÉÅí για να ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση της σύνδεσης.



PUM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

fl×−ýˇð¹¼³ý˚Þž=ŽğÞ½ˇÞ¸=×¹ş³Łˇ³ž=³½−=³½ˇ¦ýş=š¹łˇ³˝ˇ²=bñ~Åqê~Å

  

Ú¹ş×−²=
š×ÐŁšŁˇ˝ğ³ž²=½ž²=
³ĆÞŠš³ž²=ýš=½−=
bñ~Åqê~Å=

Ú¹ş×−²=šÐ³ˇłğł¸²=
½−¼=ðğŠÐð−Ć=
×¹ş³Łˇ³ž²=
³ĆÞŠš³ž²

 Εικόνα 178

Βήµατα

 1. Στη συνέχεια, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα στο σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å:

 2. Ο χειριστής του σταθµού εργασίας bñ~Åqê~Å πρέπει τώρα να πατήσει ^ÅÅÉéí, για 
να εκχωρήσει στο γιατρό δικαίωµα αποµακρυσµένης πρόσβασης στο σταθµό 
εργασίας bñ~Åqê~Å.

Βήµατα

 1. Για να συνδεθεί ο γιατρός στο σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å από τον αποµακρυσµένο 
σταθµό εργασίας, πρέπει να εισαγάγει στο εµφανιζόµενο µήνυµα σύνδεσης τον 
κωδικό πρόσβασης VNC που του έχει δώσει ο διαχειριστής δικτύου του 
νοσοκοµείου.

 2. Πατώντας το κουµπί içÖ=lå, ενεργοποιείται η πρόσβαση στο σταθµό εργασίας 
bñ~Åqê~Å.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PUN

‚Ðˇ³¾˙ÝÐ³ž=×−Ðş½ž½ˇ²

  

Ó¹−Ł−Ý¸=
ˇ×−ýˇð¹¼³ý˚Þž²=
×¹ş³Łˇ³ž²

Στον αποµακρυσµένο σταθµό εργασίας εµφανίζεται η ακόλουθη προβολή.

 Εικόνα 179



PUO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

fl×−ýˇð¹¼³ý˚Þž=ŽğÞ½ˇÞ¸=×¹ş³Łˇ³ž=³½−=³½ˇ¦ýş=š¹łˇ³˝ˇ²=bñ~Åqê~Å

  

Ú¹ş×−²=šð½˚Ýš³ž²=
ˇ×−ýˇð¹¼³ý˚Þž²=
˚łð¹Ð³ž²=³ĆÞ½žþž²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να εγκρίνετε τη σύντηξη εικόνων εκτός σύνδεσης για διάφορες 
θεραπείες ταυτόχρονα, είτε απευθείας από το σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å είτε στον 
προαιρετικό σταθµό εργασίας ×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²=ðˇÐ=ˇÞˇ¦šć¹ž³ž²=ˇð½ÐÞ−¦š¹ˇ×š˝ˇ²=ýš=
ˇ×šÐð−ÞÐ³½Ðð¸=ðˇ¦−Š¸łž³ž=EfdoqF (βλ. “Αναθεώρηση, αναπαραγωγή και έγκριση 
θεραπείας” στη σελίδα 386).

ÒžýšÐć³šÐ²=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

Το λογισµικό VNC µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την εκτέλεση της 
σύντηξης εικόνων. Η εκτέλεση άλλων λειτουργιών του bñ~Åqê~Å από 
απόσταση, όπως της αυτόµατης τοποθέτησης κρεβατιού ή του συγχρονισµού, 
απαγορεύεται.

Αφού ο γιατρός αναθεωρήσει και εγκρίνει τη σύντηξη εικόνων, πρέπει να 
κλείσει την αποµακρυσµένη σύνδεση, ώστε η τοποθέτηση µε το bñ~Åqê~Å να 
συνεχιστεί ως συνήθως.

Κατά τη διάρκεια της αποµακρυσµένης πρόσβασης, πιθανόν να παρατηρήσετε 
µια µικρή καθυστέρηση στην απόκριση του συστήµατος όταν χρησιµοποιείτε 
τις λειτουργίες επικάλυψης. Σε περίπτωση αµφιβολιών, η σύντηξη πρέπει να 
επαληθεύεται απευθείας στο σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å.

Βήµατα

 1. Τώρα ο γιατρός µπορεί να αναθεωρήσει τη σύντηξη των εικόνων από απόσταση 
χρησιµοποιώντας το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, και να εγκρίνει τη σύντηξη 
πατώντας το κουµπί ̂ ééêçîÉ (βλ. “Σύντηξη εικόνων ακτίνων Χ” στη σελίδα 240).

 2. Ο χειριστής του σταθµού εργασίας bñ~Åqê~Å µπορεί επίσης να εκτελέσει 
ενέργειες στην οθόνη σύντηξης εικόνων µέσω του πληκτρολογίου και του 
ποντικιού.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PUP

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

NQ flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

NQKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NQKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Επισκόπηση διαχείρισης ασθενών Σελίδα 384

Επιλογές αναθεώρησης θεραπείας Σελίδα 386

∆ηµιουργία αναφορών θεραπείας Σελίδα 387

Προσθήκη ολοκληρωµένων θεραπειών ασθενών στην ουρά για 
αναθεώρηση

Σελίδα 389

Αναθεώρηση και αναπαραγωγή Σελίδα 392

Εξαγωγή των δεδοµένων ασθενούς Σελίδα 395

∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδοµένα ασθενών Σελίδα 399



PUQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

  

NQKNKO „×Ð³ðş×ž³ž=ŠÐˇ₣š˝¹Ð³ž²=ˇ³¦šÞćÞ

Ú¹ş×−²=×¹ş³Łˇ³ž²=
³½ž=ŠÐˇ₣š˝¹Ð³ž=
ˇ³¦šÞćÞ

Για να ανοίξετε τη διαχείριση ασθενών, πατήστε m~íáÉåí=j~å~ÖÉê στο µενού cáäÉ.

Ëˇ¹½˚Ýš²=
ŠÐˇ₣š˝¹Ð³ž²=
ˇ³¦šÞćÞ

 Εικόνα 180



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PUR

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

Ëˇ¹½˚Ýˇ=
oÉîáÉï=L=oÉéä~ó

Από αυτό το σηµείο µπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:
• Να προσθέσετε στην ουρά θεραπείες προς αναθεώρηση (βλ. “Προσθήκη 
ολοκληρωµένων θεραπειών ασθενών στην ουρά για αναθεώρηση” στη σελίδα 389).

• Να αναθεωρήσετε και να αναπαράγετε θεραπείες (βλ. “Αναθεώρηση και αναπαραγωγή” 
στη σελίδα 392).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι λειτουργία Review και Replay δεν είναι διαθέσιµη στις θεραπείες µε 
συγχρονισµό.

• Να δηµιουργήσετε αντίστοιχες εκτυπώσεις (βλ. “∆ηµιουργία αναφορών θεραπείας” 
στη σελίδα 387). 

Ëˇ¹½˚Ýˇ=
fãéçêí=L=bñéçêí

Σε αυτή την καρτέλα µπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες στα δεδοµένα του 
ασθενούς:
• ∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά (βλ. “∆ηµιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας και επαναφορά των δεδοµένων θεραπείας” στη σελίδα 399).

• Εισαγωγή στο bñ~Åqê~Å (βλ. “Εισαγωγή δεδοµένων από σύστηµα σχεδιασµού 
θεραπείας” στη σελίδα 156).

• Εξαγωγή ως αρχείο CSV ή σε σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης (R&V) 
(βλ. “Εξαγωγή των δεδοµένων ασθενούς” στη σελίδα 395).



PUS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

flÞˇ¦šć¹ž³žI=ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸=ðˇÐ=˚łð¹Ð³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

NQKO flÞˇ¦šć¹ž³žI=ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸=ðˇÐ=˚łð¹Ð³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

NQKOKN „×ÐÝ−ł˚²=ˇÞˇ¦šć¹ž³ž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

„×ÐÝ−ł˚²=
ˇÞˇ¦šć¹ž³ž²

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αναθεωρήσετε τις θεραπείες των ασθενών στην καρτέλα 
oÉîáÉï=L=oÉéä~ó:

Αυτές οι λειτουργίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε µε το τυπικό λογισµικό bñ~Åqê~Å
είτε στον προαιρετικό σταθµό εργασίας ×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²LˇÞˇ¦šć¹ž³ž²LŠÐˇÞ−ý¸²=(βλ. 
“Σταθµός εργασίας προετοιµασίας/αναθεώρησης/διανοµής δεδοµένων ExacTrac” στη 
σελίδα 54). 

Επιλογές

pÜçï=mêáåíçìí και pÜçï=pìãã~êó: εµφάνιση αρχείων PDF που περιέχουν δεδοµένα 
θεραπείας (βλ. “∆ηµιουργία αναφορών θεραπείας” παρακάτω). 

`êÉ~íÉ=nìÉìÉ=KKK και nìÉìÉ: τοποθέτηση ολοκληρωµένων θεραπειών ασθενών για 
αναθεώρηση και έγκριση (βλ. “Προσθήκη ολοκληρωµένων θεραπειών ασθενών στην 
ουρά για αναθεώρηση” στη σελίδα 389).

oÉîáÉï και oÉéä~ó: αναθεώρηση ολοκληρωµένων συντήξεων εικόνων ή αναπαραγωγή 
των βηµάτων ολοκληρωµένων θεραπειών για την επαλήθευση, για παράδειγµα, της 
ακρίβειας της απεικόνισης ακτίνων Χ (βλ. “Αναθεώρηση και αναπαραγωγή” στη 
σελίδα 392).



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PUT

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

NQKOKO ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞˇ¾−¹ćÞ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

‚Ðˇ¦˚³Ðýš²=
ˇÞˇ¾−¹˚²

Μπορείτε να δηµιουργήσετε δύο αναφορές θεραπείες για τον τρέχοντα επιλεγµένο ασθενή:
• Μια πλήρη αναφορά µε αναλυτικές πληροφορίες τοποθέτησης σχετικά µε τη θεραπεία 
που έχετε µόλις ολοκληρώσει.

• Μια συνοπτική αναφορά που περιέχει τις υπολογισµένες τιµές διόρθωσης (παράλληλες 
µετατοπίσεις ή/και περιστροφές) για όλα τα κλάσµατα θεραπείας που έχουν 
ολοκληρωθεί για το συγκεκριµένο ασθενή.

Και οι δύο αναφορές παρέχονται σε µορφή PDF και µπορείτε να τις αποθηκεύσετε ή να τις 
εκτυπώσετε.

Ú¹ş×−²=×¹ş³Łˇ³ž²=
³½žÞ=ˇÞˇÝ¼½Ðð¸=
ˇÞˇ¾−¹˙

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αναλυτική αναφορά, κάντε ένα από τα εξής:

 Εικόνα 181

Επιλογές

Κάντε κλικ στο mêáåí=mêÉîáÉï στη γραµµή µενού cáäÉ.

Ανοίξτε τη διαχείριση ασθενών (κάντε κλικ στο m~íáÉåí=j~å~ÖÉê στο µενού cáäÉ) και 
επιλέξτε pÜçï=mêáåíçìí.



PUU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

flÞˇ¦šć¹ž³žI=ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸=ðˇÐ=˚łð¹Ð³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Óš¹Ðš₣şýšÞˇ=
ˇÞˇÝ¼½Ðð¸²=
ˇÞˇ¾−¹˙²

Στην κορυφή κάθε σελίδας της αναφοράς θεραπείας, εµφανίζεται η ηµεροµηνία θεραπείας, 
η ηµεροµηνία σχεδιασµού, το όνοµα του ασθενούς, το αναγνωριστικό του ασθενούς και ο 
αριθµός των ισόκεντρων.
Στη λίστα mêçÅÉÇìêÉë στο πρώτο φύλλο της αναφοράς θεραπείας, εµφανίζονται 
συγκεκριµένα στοιχεία για σκοπούς χρέωσης:
• Στερεοτακτική τοποθέτηση που βασίζεται σε υπέρυθρη ακτινοβολία
• Αυτόµατη παρακολούθηση ασθενούς
• Επαλήθευση βίντεο
• ∆ιόρθωση ακτίνων Χ
• Ταχεία επαλήθευση ακτίνων Χ
• Συγχρονισµός αναπνοής
• Ροµποτική διόρθωση γωνίας κλίσης
• Αυτόµατη περιστροφή κρεβατιού
• Ανίχνευση σφαίρας (αν πραγµατοποιήθηκε ανίχνευση σφαιρών µε χρήση ενός 
συνόλου δεδοµένων οµοιώµατος, βλ. “Ανίχνευση κρυφής σφαίρας” στη σελίδα 362).

Ανάλογα µε τις επιλογές εκτύπωσης που έχετε ορίσει στις γενικές ρυθµίσεις (βλ. “Ρυθµίσεις 
εκτυπώσεων” στη σελίδα 117) και τα βήµατα που πραγµατοποιήσατε κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία της λίστας έχει αντιστοιχιστεί ένα 
σηµείο ελέγχου. Παρέχονται επίσης συµπληρωµατικές πληροφορίες για συγκεκριµένα 
στοιχεία, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην αναφορά.

Ú¹ş×−²=×¹ş³Łˇ³ž²=
³½ž=³¼Þ−½×Ðð¸=
ˇÞˇ¾−¹˙

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µια αναφορά που περιέχει µόνο τις τιµές διόρθωσης 
(παράλληλες µετατοπίσεις και/ή περιστροφές), αν ανοίξετε τη διαχείριση ασθενών.
Κάντε κλικ στο m~íáÉåí=j~å~ÖÉê στο µενού cáäÉ και επιλέξτε pÜçï=pìãã~êó.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PUV

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

NQKOKP Ó¹−³¦¸ðž=−Ý−ðÝž¹ğý˚ÞğÞ=¦š¹ˇ×šÐćÞ=ˇ³¦šÞćÞ=³½žÞ=−¼¹˙=łÐˇ=
ˇÞˇ¦šć¹ž³ž

„×ÐÝ−ł¸=¦š¹ˇ×š˝ˇ²=
ˇ³¦šÞ−Ć²

 Εικόνα 182

„×ÐÝ−ł¸=¦š¹ˇ×šÐćÞ=
ˇ³¦šÞ−Ć²

„ý¾ˇÞÐŽşýšÞˇ=
ŠšŠ−ý˚Þˇ=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Τώρα εµφανίζονται αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά µε τις ολοκληρωµένες διαδικασίες, η 
ηµεροµηνία σάρωσης και η ηµεροµηνία σχεδιασµού καθώς και η κατάσταση αναθεώρησης 
για τον επιλεγµένο ασθενή.

 Εικόνα 183

Βήµατα

 1. Στην αναπτυσσόµενη  λίστα  στο επάνω αριστερό µέρος  της  καρτέλας  
oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης ασθενών” στη σελίδα 384), 
επιλέξτε τον τοπικό κατάλογο προέλευσης στον οποίο αποθηκεύονται τα 
ζητούµενα δεδοµένα ασθενούς.

 2. Αν χρειαστεί, καταχωρίστε µια συµβολοσειρά αναζήτησης στο πεδίο cáäíÉê για 
να εµφανιστούν µόνο οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια που καθορίσατε.

 3. Επιλέξτε το αρχείο ασθενούς που θέλετε από τη λίστα των αρχείων ασθενών 
στην αριστερή πλευρά.



PVM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

flÞˇ¦šć¹ž³žI=ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸=ðˇÐ=˚łð¹Ð³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ó¹ş³¦š½š²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα 
δεδοµένα του επιλεγµένου ασθενούς.

 Εικόνα 184

Στην αριστερή πλευρά εµφανίζονται σχόλια που έχουν εισαχθεί από το σύστηµα 
σχεδιασµού θεραπείας.
Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερα σχόλια στο πεδίο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά 
και να τα επιβεβαιώσετε πατώντας p~îÉ. 

Ú¹ş×−²=
½−×−¦˚½ž³ž²=³š=
−¼¹˙=ýšý−Þğý˚ÞğÞ=
¦š¹ˇ×šÐćÞ

 Εικόνα 185

Ú¹ş×−²=
½−×−¦˚½ž³ž²=³š=
−¼¹˙=×−ÝÝˇ×ÝćÞ=
¦š¹ˇ×šÐćÞ

Βήµατα

 1. Αν η θεραπεία του επιλεγµένου ασθενούς περιέχει µια µετατόπιση διόρθωσης, αυτή 
η θεραπεία µπορεί να προστεθεί στην ουρά για αναθεώρηση πατώντας nìÉìÉ στην 
καρτέλα oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης ασθενών” στη 
σελίδα 384).

 2. Η θεραπεία που έχει προστεθεί στην ουρά εµφανίζεται τώρα στο πεδίο nìÉìÉÇ=
oÉîáÉïë (βλ. “∆ιαχείριση της ουράς θεραπειών” στη σελίδα 391).

Βήµατα

 1. Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές θεραπείες στην ουρά, πατήστε `êÉ~íÉ=nìÉìÉ=KKK
στην καρτέλα oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης ασθενών” στη 
σελίδα 384). 

 2. Στη συνέχεια µπορείτε να φιλτράρετε τις ολοκληρωµένες θεραπείες που θέλετε 
να προσθέσετε  στην ουρά σύµφωνα  µε την ηµεροµηνία,  τη  διαδροµή 
αποθήκευσης ή τις πληροφορίες τοποθέτησης.

 3. Κάνοντας κλικ στο lâ, το σύστηµα αναζητά δεδοµένα που συµφωνούν µε τα 
κριτήρια που καθορίσατε, προσθέτει τις κατάλληλες θεραπείες στη λίστα και 
δηλώνει σε ένα πλαίσιο µηνύµατος τον αριθµό των θεραπειών που εντοπίστηκαν.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PVN

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

„×ÐÝ−ł˚²=−¼¹˙²=
ˇÞˇ¦šć¹ž³ž²

 Εικόνα 186

‚Ðˇ₣š˝¹Ð³ž=½ž²=
−¼¹˙²=¦š¹ˇ×šÐćÞ

 Εικόνα 187

Επιλογές

Επιλέξτε oÉãçîÉ, για να διαγράψετε µεµονωµένες θεραπείες.

Επιλέξτε oÉãçîÉ=^ää για να διαγράψετε όλες τις θεραπείες στην ουρά.

Επιλέξτε oÉîáÉï=iáëí για να αναθεωρήσετε όλες τις θεραπείες στην ουρά (βλ. 
“Αναθεώρηση και αναπαραγωγή” στη σελίδα 392).



PVO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

flÞˇ¦šć¹ž³žI=ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸=ðˇÐ=˚łð¹Ð³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

NQKOKQ flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸

Ú¹ş×−²=³ĆÞŠš³ž²=
łÐˇ=˚łð¹Ð³ž

Βήµατα

 1. Για να εγκρίνετε τις θεραπείες που θέλετε να αναθεωρήσετε, π.χ. για σκοπούς 
χρέωσης ,  πατήστε  içÖ= få  στην  επάνω  δεξιά  πλευρά  της  καρτέλας  
oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης ασθενών” στη σελίδα 384). 

 2. Συνδεθείτε µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας παραχώρησε 
ο διαχειριστής  δικτύου του νοσοκοµείου (βλ. “∆ιαµόρφωση  κωδικών 
πρόσβασης έγκρισης” στη σελίδα 118). 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PVP

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

Ú¹ş×−²=
ˇÞˇ¦šć¹ž³ž²=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
ŠÐş¹¦ğ³ž²

Βήµατα

 1. Για να αναθεωρήσετε τη µετατόπιση που χρησιµοποιήθηκε για την τοποθέτηση 
του ασθενούς για θεραπεία, πατήστε oÉîáÉï για έναν ασθενή ή oÉîáÉï=iáëí για 
πολλούς ασθενείς στην καρτέλα oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης 
ασθενών” στη σελίδα 384). 

 2. Εµφανίζονται δεδοµένα από τη σχετική διόρθωση ακτίνων Χ.

 3. Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες επικάλυψης εικόνων (βλ. “Λειτουργίες 
επικάλυψης εικόνων” στη σελίδα 244) για να βεβαιωθείτε για την ορθότητα της 
σύντηξης.

 4. Η επιλογή ^ééäó=pÜáÑí=σας επιτρέπει να προβάλετε τη µετατόπιση της εικόνας 
που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σύντηξης των εικόνων.

 5. Αν η µετατόπιση είναι αποδεκτή από κλινική άποψη, πατήστε ^ééêçîÉ=pÜáÑí για 
να την επιβεβαιώσετε.

 6. Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναθεώρηση θεραπείας µέσω της λειτουργίας 
oÉîáÉï=iáëí, µπορείτε τώρα να πατήσετε kÉñí, για να αναθεωρήσετε και να 
εγκρίνετε την επόµενη θεραπεία. 

 7. Για να επιστρέψετε στην καρτέλα oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης 
ασθενών” στη σελίδα 384), πατήστε açåÉ.

 8. Οι εγκεκριµένες θεραπείες ασθενούς εµφανίζονται ως αναθεωρηµένες όταν 
επιλέγονται στη λίστα ασθενών. 
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flÞˇ¦šć¹ž³žI=ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸=ðˇÐ=˚łð¹Ð³ž=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

  

Ú¹ş×−²=
ˇÞˇ×ˇ¹ˇłğł¸²=½ž²=
¦˚³ž²=½−¼=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Οι περιοχές ενδιαφέροντος που έχουν οριστεί για τη σύντηξη εικόνων στη 
λειτουργία αναπαραγωγής αποθηκεύονται και χρησιµοποιούνται στο επόµενο 
κλάσµα θεραπείας. Ο εσφαλµένος ορισµός των περιοχών ενδιαφέροντος 
ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλµένη αυτόµατη σύντηξη εικόνων.

Βήµατα

 1. Επιλέξτε oÉéä~ó στην καρτέλα oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης 
ασθενών” στη σελίδα 384), για να φορτωθεί ο επιλεγµένος ασθενής και να 
εµφανιστούν τα βήµατα τοποθέτησης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Μπορείτε να 
δείτε και να τροποποιήσετε τα δεδοµένα ασθενούς, όπως θα κάνατε και µε τη 
θεραπεία που εκτελείται σε πραγµατικό χρόνο.

 2. Μπορείτε να επαληθεύσετε τις εικόνες ακτίνων Χ που λάβατε, τη σύντηξη 
εικόνων και τη µετατόπιση διόρθωσης. 

Οι εµφυτευµένοι δείκτες εµφανίζονται στις θέσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας.

 3. Για να προχωρήσετε στο επόµενο ολοκληρωµένο βήµα, πατήστε kÉñí. 

 4. Για να επιστρέψετε στην καρτέλα oÉîáÉï=L=oÉéä~ó (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης 
ασθενών” στη σελίδα 384), πατήστε cáåáëÜ.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PVR

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

NQKP „þˇłğł¸=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ−Ć²

NQKPKN „×ÐÝ−ł˚²=šþˇłğł¸²

„×ÐÝ−ł˚²=šþˇłğł¸² Στην καρτέλα fãéçêí=L=bñéçêí παρέχονται δύο επιλογές εξαγωγής (βλ. “Επισκόπηση 
διαχείρισης ασθενών” στη σελίδα 384):
• oCs=póëíÉã: επιτρέπει την εξαγωγή επιλεγµένων δεδοµένων θεραπείας στο σύστηµα 
καταγραφής και επαλήθευσης.

• pìãã~êó= `ps= cáäÉ: δηµιουργεί ένα συνοπτικό αρχείο για την ολοκληρωµένη 
θεραπεία.

Αυτές οι λειτουργίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε µε το τυπικό λογισµικό bñ~Åqê~Å
είτε στον προαιρετικό σταθµό εργασίας ×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ²LˇÞˇ¦šć¹ž³ž²LŠÐˇÞ−ý¸²=
(βλ. “Σταθµός εργασίας προετοιµασίας/αναθεώρησης/διανοµής δεδοµένων ExacTrac” στη 
σελίδα 54).



PVS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇłğł¸=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

NQKPKO „þˇłğł¸=³ĆÞ−Ğž²=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

„þˇłğł¸=³ĆÞ−Ğž²

 Εικόνα 188

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=½ž²=
šþˇłğł¸²=³ĆÞ−Ğž² Βήµατα

 1. Στην αναπτυσσόµενη  λίστα  στο επάνω αριστερό µέρος  της  καρτέλας  
fãéçêí=L=bñéçêí, επιλέξτε τον τοπικό κατάλογο προέλευσης στον οποίο 
αποθηκεύονται τα δεδοµένα του ασθενούς που θέλετε.

 2. Αν χρειαστεί, καταχωρίστε µια συµβολοσειρά αναζήτησης στο πεδίο cáäíÉê για 
να εµφανιστούν µόνο οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια που καθορίσατε.

 3. Επιλέξτε το αρχείο ασθενούς που θέλετε από τη λίστα των αρχείων ασθενών 
στην αριστερή πλευρά.

 4. Για να εξαγάγετε µια αντίστοιχη σύνοψη θεραπείας, πατήστε pìãã~êó=`ps=cáäÉ.

 5. Οταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, εµφανίζεται µήνυµα του συστήµατος, το οποίο 
δηλώνει την τοπική διαδροµή στην οποία έγινε η εξαγωγή του αρχείου CSV. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PVT

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

NQKPKP „þˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=³š=³Ć³½žýˇ=ðˇ½ˇł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

„þˇłğł¸=
³š=³Ć³½žýˇ=
ðˇ½ˇł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

 Εικόνα 189

Ú¹ş×−²=
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²=
½ž²=šþˇłğł¸²=
³š=³Ć³½žýˇ=
ðˇ½ˇł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

Βήµατα

 1. Στην αναπτυσσόµενη  λίστα  στο επάνω αριστερό µέρος  της  καρτέλας  
fãéçêí=L=bñéçêí, επιλέξτε τον τοπικό κατάλογο προέλευσης στον οποίο 
αποθηκεύονται τα δεδοµένα του ασθενούς που θέλετε.

 2. Αν χρειαστεί, καταχωρίστε µια συµβολοσειρά αναζήτησης στο πεδίο cáäíÉê για 
να εµφανιστούν µόνο οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια που καθορίσατε.

 3. Επιλέξτε το αρχείο ασθενούς που θέλετε από τη λίστα των αρχείων ασθενών 
στην αριστερή πλευρά.

 4. Για να ξεκινήσετε την εξαγωγή στο σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης, 
πατήστε oCs=póëíÉã.



PVU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„þˇłğł¸=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞ−Ć²

  

„×ÐÝ−ł˚²=šþˇłğł¸²=
³š=³Ć³½žýˇ=
ðˇ½ˇł¹ˇ¾¸²=ðˇÐ=
š×ˇÝ¸¦š¼³ž²

 Εικόνα 190

Ú¹ş×−²=š×ÐÝ−ł¸²=
½ğÞ=š×ÐÝ−łćÞ=
šþˇłğł¸²

Στο σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης µπορείτε να εξαγάγετε αναφορές θεραπείας, 
δεδοµένα εικόνας και συνόψεις θεραπείας σε µορφή CSV.

Βήµατα

 1. Επιλέξτε τα δεδοµένα που θέλετε να εξάγετε.

 2. Πατήστε lâ για να ξεκινήσει η εξαγωγή.

 3. Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, εµφανίζεται σχετικό µήνυµα του συστήµατος.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR PVV

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

NQKQ ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²=łÐˇ=½ˇ=
ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞćÞ

NQKQKN ‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²=ðˇÐ=š×ˇÞˇ¾−¹˙=½ğÞ=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
¦š¹ˇ×š˝ˇ²

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=
ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²=łÐˇ=½ˇ=
³₣˚ŠÐˇ=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

 Εικόνα 191



QMM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞćÞ

  

Ú¹ş×−²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
ˇÞ½Ðł¹˙¾−¼=
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²=šÞş²=
³₣šŠ˝−¼=¦š¹ˇ×š˝ˇ²

Ú¹ş×−²=
š×ˇÞˇ¾−¹˙²=
ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=
ˇ³¦šÞ−Ć²

Αν χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά των δεδοµένων που έχετε σε αντίγραφο 
ασφαλείας, επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο από τη λίστα αντιγράφων ασφαλείας στη δεξιά 
πλευρά της οθόνης και πατήστε YY=oÉëíçêÉ.

Βήµατα

 1. Στην  αναπτυσσόµενη  λίστα  στην  επάνω  δεξιά  πλευρά  της  καρτέλας  
fãéçêí=L=bñéçêí, επιλέξτε _~Åâìé.

 2. Στην αναπτυσσόµενη  λίστα  στο επάνω αριστερό µέρος  της  καρτέλας  
fãéçêí=L=bñéçêí, επιλέξτε τον τοπικό κατάλογο προέλευσης στον οποίο 
αποθηκεύονται τα δεδοµένα του ασθενούς που θέλετε.

 3. Αν χρειαστεί, καταχωρίστε µια συµβολοσειρά αναζήτησης στο πεδίο cáäíÉê για 
να εµφανιστούν µόνο οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια που καθορίσατε.

 4. Επιλέξτε το αρχείο ασθενούς που θέλετε από τη λίστα των αρχείων ασθενών 
στην αριστερή πλευρά.

 5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό σχέδιο θεραπείας πατώντας sáÉï για να 
αναθεωρήσετε τις ρυθµίσεις ασθενούς.

 6. Για να δηµιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για το επιλεγµένο σχέδιο 
θεραπείας, πατήστε _~Åâìé=[[.

 7. • Εµφανίζεται ένα µήνυµα του συστήµατος, το οποίο σας πληροφορεί ότι η 
δηµιουργία του αντιγράφου ασφαλείας ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

• Επιβεβαιώστε το µήνυµα πατώντας vÉë για να ξεκινήσει η εισαγωγή των 
δεδοµένων.

 8. Η επιτυχής  ολοκλήρωση  της  δηµιουργίας  του αντιγράφου ασφαλείας  
επιβεβαιώνεται µέσω ενός µηνύµατος του συστήµατος. Το αντίγραφο ασφαλείας 
προστίθεται στη λίστα των αντιγράφων ασφαλείας στη δεξιά πλευρά της οθόνης. 

 9. Για να αποφύγετε τη σύγχυση, αφού έχει δηµιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας για 
ένα αρχείο, χρησιµοποιήστε την επιλογή aÉäÉíÉ=m~íáÉåí για να καταργήσετε τα 
δεδοµένα ασθενών από τη λίστα των αρχείων στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QMN

flÞˇ¦šć¹ž³ž=ðˇÐ=šþˇłğł¸=ŠšŠ−ý˚ÞğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

  

Ú¹ş×−²=
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²=
ˇÞğÞ¼ý−×−Ðžý˚ÞğÞ=
ˇ¹₣š˝ğÞ=ˇ³¦šÞćÞ

Με τη λειτουργία ^åçåóãáòÉ δηµιουργείται ένα αντίγραφο του επιλεγµένου αρχείου 
ασθενούς, από το οποίο µπορεί να αφαιρεθεί το όνοµα και το αναγνωριστικό του ασθενούς, 
π.χ. για εξετάσεις.

Βήµατα

 1. Στην αναπτυσσόµενη  λίστα  στο επάνω αριστερό µέρος  της  καρτέλας  
fãéçêí=L=bñéçêí (βλ. “Επισκόπηση διαχείρισης ασθενών” στη σελίδα 384), 
επιλέξτε τον τοπικό κατάλογο προέλευσης στον οποίο αποθηκεύονται τα 
ζητούµενα δεδοµένα ασθενούς.

 2. Αν χρειαστεί, καταχωρίστε µια συµβολοσειρά αναζήτησης στο πεδίο cáäíÉê για 
να εµφανιστούν µόνο οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια που καθορίσατε.

 3. Επιλέξτε το αρχείο ασθενούς που θέλετε από τη λίστα των αρχείων ασθενών 
στην αριστερή πλευρά.

 4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό σχέδιο θεραπείας πατώντας sáÉï για να 
αναθεωρήσετε τις ρυθµίσεις ασθενούς.

 5. Για να αφαιρέσετε το όνοµα και το αναγνωριστικό του ασθενούς από το σχέδιο 
θεραπείας, πατήστε ^åçåóãáòÉ.

 6.

 Εικόνα 192

Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, καταχωρίστε ένα νέο όνοµα και 
αναγνωριστικό για να αποκρύψετε την πραγµατική ταυτότητα του ασθενούς.

 7. • Επιβεβαιώστε τις εγγραφές σας πατώντας lâ.
• Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανωνυµοποίησης επιβεβαιώνεται µέσω ενός 

µηνύµατος του συστήµατος. Το ανωνυµοποιηµένο αρχείο προστίθεται στη 
λίστα των αντιγράφων ασφαλείας.



QMO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‚žýÐ−¼¹ł˝ˇ=ˇÞ½Ðł¹˙¾ğÞ=ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²=łÐˇ=½ˇ=ŠšŠ−ý˚Þˇ=ˇ³¦šÞćÞ

  



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QMP

Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NR Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

NRKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NRKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Επισκόπηση επιθεώρησης ασφάλειας Σελίδα 404

∆ιεξαγωγή επιθεωρήσεων ηλεκτρολογικού εξοπλισµού Σελίδα 408

Χειρισµός του εξοπλισµού που έχει υποστεί ζηµιά Σελίδα 420



QMQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×Ð³ðş×ž³ž=š×Ð¦šć¹ž³ž²=ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

  

NRKO „×Ð³ðş×ž³ž=š×Ð¦šć¹ž³ž²=ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

NRKOKN ·šÞÐð˚²=ðˇ½š¼¦¼Þ½¸¹Ðš²=ł¹ˇýý˚²=łÐˇ=½žÞ=š×Ð¦šć¹ž³ž

‚Ð˙³½žýˇ • Θα πρέπει να πραγµατοποιούνται εβδοµαδιαίες και µηνιαίες επιθεωρήσεις από 
εξειδικευµένο κλινικό προσωπικό.

• Μία φορά το χρόνο πρέπει να πραγµατοποιείται λεπτοµερής επιθεώρηση από το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab. 

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å θα πρέπει να συντηρείται και να επιθεωρείται τακτικά 
για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η ασφάλεια. 

„þ−¼³Ð−Š−½žý˚Þˇ=
˙½−ýˇ

Μόνο η Brainlab ή/και οι εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες της Brainlab επιτρέπεται να 
επισκευάζουν το σύστηµα και τον εξοπλισµό. 

Ο εξοπλισµός δεν περιέχει µέρη που επισκευάζονται από το χρήστη. Για την 
αποφυγή ηλεκτροπληξίας, µην ανοίγετε το περίβληµα του εξοπλισµού ή της 
συσκευής. Ολες οι εργασίες επισκευής πρέπει να πραγµατοποιούνται από 
εκπαιδευµένους τεχνικούς ή από την Brainlab. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QMR

Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NRKOKO fl×ˇÐ½¸³šÐ²=š½¸³Ðˇ²=š×Ð¦šć¹ž³ž²

„þ−¼³Ð−Š−½žý˚Þˇ=
˙½−ýˇ

Μόνο οι ειδικοί του τµήµατος υποστήριξης της Brainlab έχουν εξουσιοδότηση για την 
πραγµατοποίηση των ετήσιων επιθεωρήσεων. 

‚Ðš¼¦˚½ž³ž • Αν έχετε αγοράσει σύµβαση συντήρησης, η Brainlab θα πραγµατοποιήσει αυτόµατα 
την ετήσια επιθεώρηση. 

• Αν δεν έχετε αγοράσει σύµβαση συντήρησης, επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης 
της Brainlab (βλ. “Στοιχεία επικοινωνίας και νοµικές πληροφορίες” στη σελίδα 16), 
για να προγραµµατίσετε την επιθεώρηση.

ÓšŠ˝−=š¾ˇ¹ý−ł¸² Η συγκεκριµένη επιθεώρηση καλύπτει όλα τα εξαρτήµατα και τις λειτουργίες καθώς και τα 
στοιχεία που περιγράφονται στην ενότητα “∆ιεξαγωγή επιθεωρήσεων ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού” στη σελίδα 408. 



QMS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

„×Ð³ðş×ž³ž=š×Ð¦šć¹ž³ž²=ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

  

NRKOKP fl×ˇÐ½¸³šÐ²=šŁŠ−ýˇŠÐˇ˝ˇ²=ðˇÐ=ýžÞÐˇ˝ˇ²=š×Ð¦šć¹ž³ž²

„þ−¼³Ð−Š−½žý˚Þˇ=
˙½−ýˇ

Για την πραγµατοποίηση  των εβδοµαδιαίων και των µηνιαίων επιθεωρήσεων 
εξουσιοδοτηµένο είναι µόνο το εξειδικευµένο κλινικό προσωπικό. 

„ŁŠ−ýˇŠÐˇ˝š²=
š×Ð¦šğ¹¸³šÐ²

Επιθεωρείτε τα ακόλουθα εξαρτήµατα µία φορά την εβδοµάδα:

ÍžÞÐˇ˝š²=
š×Ð¦šğ¹¸³šÐ²

Επιθεωρείτε τα ακόλουθα εξαρτήµατα µία φορά το µήνα:

Εξάρτηµα Επιθεώρηση

Καλωδίωση Οπτικός έλεγχος (συστροφές, ρωγµές)

Εξάρτηµα Επιθεώρηση

Βραχίονες οθόνης Λειτουργικότητα και οπτικός έλεγχος (φυσιολογική φθορά)

Σήµανση Ευαναγνωσιµότητα



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QMT

Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NRKOKQ fl×ˇÐ½¸³šÐ²=š×Ð¦šć¹ž³ž²=ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

‚Ð˙³½žýˇ Η επιθεώρηση ασφάλειας πρέπει να πραγµατοποιείται µία φορά το χρόνο.

ÓšŠ˝−=š¾ˇ¹ý−ł¸² Η επιθεώρηση ασφάλειας πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στην 
ενότητα “∆ιεξαγωγή επιθεωρήσεων ηλεκτρολογικού εξοπλισµού” στη σελίδα 408.

„×Ð¦šğ¹¸³šÐ²=ˇ×ş=
×¹−³ğ×Ððş=×−¼=ŠšÞ=
ˇÞ¸ðšÐ=³½žÞ=
_ê~áåä~Ä

Η επιθεώρηση ασφάλειας πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο µηχανικό, 
ο οποίος: 
• Εχει ειδικευτεί στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων ασφάλειας σε ηλεκτρικό ιατρικό 
εξοπλισµό.

• Είναι εξοικειωµένος µε τις πληροφορίες ασφάλειας του προϊόντος και τις οδηγίες 
σχετικά µε το προϊόν και έχει διαβάσει και κατανοήσει τα εγχειρίδια χρήσης.

• Είναι ενηµερωµένος σχετικά µε τους τρέχοντες τοπικούς κανονισµούς αναφορικά µε 
την πρόληψη βιοµηχανικών και µη βιοµηχανικών ατυχηµάτων.

• Ενηµερώνει αµέσως την Brainlab γραπτώς στην περίπτωση που ο εξοπλισµός δε 
θεωρηθεί ασφαλής.

„×Ð¦šğ¹¸³šÐ²=ˇ×ş=
×¹−³ğ×Ððş=½ž²=
_ê~áåä~Ä

• Αν δεν υπάρχει διαθέσιµο άτοµο στην τοποθεσία του πελάτη, ένας ειδικός υποστήριξης 
της Brainlab θα πραγµατοποιήσει αυτήν την επιθεώρηση επί καθορισµένης αµοιβής. 

• Αν χρειάζεστε έναν ειδικό υποστήριξης της Brainlab, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab.

fl¹₣š˝−=
š×Ð¦šć¹ž³ž²=
ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

• Κάντε ένα αντίγραφο των οδηγιών που θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. 
• Σηµειώστε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης.
• Κρατήστε τις σηµειώσεις σας ως αρχείο της επιθεώρησης.



QMU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‚Ðšþˇłğł¸=š×Ð¦šğ¹¸³šğÞ=žÝšð½¹−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

NRKP ‚Ðšþˇłğł¸=š×Ð¦šğ¹¸³šğÞ=žÝšð½¹−Ý−łÐð−Ć=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć

NRKPKN „×Ð³ðş×ž³ž=šÝ˚ł₣−¼=žÝšð½¹−Ý−łÐð¸²=ˇ³¾˙ÝšÐˇ²

Á³½−¹Ððş=
ðˇÞ−ÞÐ³ýćÞ

Πρέπει να πραγµατοποιείται τακτικός έλεγχος σχετικά µε την ηλεκτρολογική ασφάλεια από 
εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε το πρότυπο DIN VDE 0751-1 “Επαναληπτικός 
έλεγχος και έλεγχος µετά από επισκευή ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισµού”. Ο έλεγχος 
πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Οπτική επιθεώρηση (βλ. σελίδα 411).
• Ελεγχος αντίστασης προστατευτικής γείωσης (βλ. σελίδα 412).
• Ελεγχος ρεύµατος διαρροής (βλ. σελίδα 414).
• Ελεγχος διακόπτη κυκλώµατος διαρροής γείωσης (βλ. σελίδα 416).
• Ελεγχος λειτουργικότητας (βλ. σελίδα 417).
Αν δε µπορεί να διασφαλιστεί υπεύθυνα η ηλεκτρολογική ασφάλεια, το σύστηµα πρέπει να 
σηµανθεί ανάλογα και το νοσοκοµείο ή η κλινική να ενηµερωθεί γραπτώς για τους 
πιθανούς κινδύνους.

Ó¹−Ş×−¦˚³šÐ²=
šÝ˚ł₣−¼

Μετά την εγκατάστασή του, το σύστηµα bñ~Åqê~Å=δεν πρέπει να αποσυνδεθεί από την 
τροφοδοσία δικτύου ή το δίκτυο εξισορρόπησης δυναµικού. 
Για να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος, πιθανόν να πρέπει να αφαιρεθεί το πλαστικό περίβληµα, 
το οποίο προστατεύει τις συσκευές που είναι εγκατεστηµένες στο περιβάλλον του ασθενούς. 
Επιπλέον, πιθανόν να πρέπει να αποσυνδεθούν τα καλώδια δεδοµένων και τα καλώδια 
ισχύος από τη συσκευή που πρόκειται να ελεγχθεί. 

Òžýš˝−=ˇÞˇ¾−¹˙² Το απαιτούµενο σηµείο αναφοράς για τον έλεγχο αντίστασης προστατευτικής γείωσης και 
τον έλεγχο ρεύµατος διαρροής είναι η τυπική ράβδος εξισορρόπησης δυναµικού ή η γείωση 
του κόµβου γείωσης αστέρα της αίθουσας θεραπείας. 
Το δυναµικό αυτού του σηµείου αναφοράς θεωρείται ίσο µε το δυναµικό του ασθενούς, 
καθώς όλα τα άλλα συστήµατα ή οι συσκευές (π.χ. ο γραµµικός επιταχυντής) που 
βρίσκονται στην αίθουσα θεραπείας επίσης χρησιµοποιούν ως αναφορά αυτό το σηµείο.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QMV

Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Óˇ¹ˇŠš˝łýˇ½ˇ=
³žýš˝ğÞ=ý˚½¹ž³ž²

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγµατα των σηµείων µέτρησης για τον έλεγχο 
αντίστασης προστατευτικής γείωσης (βλ. σελίδα 412). Αν χρειάζεται, µπορούν να οριστούν 
περισσότερα σηµεία µέτρησης. 

 Εικόνα 193

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία

a Κάµερα Βίδα σύνδεσης εξισορρόπησης δυναµικού. 

s
Βραχίονας οθόνης 
στερεωµένος στην 
οροφή

Λαβή.

d Επίπεδοι ανιχνευτές Βίδα σταθεροποίησης καλύµµατος. 

f
Κιβώτιο δαπέδου µε 
σωλήνες ακτίνων Χ

Μεταλλικό πλαίσιο (δεν εφαρµόζεται σε επιδαπέδιες 
εγκαταστάσεις).

g Επιδαπέδιο κιβώτιο

Αγωγοί καλωδίων.

Μετρήστε  από  την  επ ιφάνε ια  του  αγωγού ,  
διασφαλίζοντας ότι θα µετρηθούν και τα δύο τµήµατα 
και στις δύο πλευρές, καθώς έχουν διαφορετική 
καλωδίωση προστατευτικής γείωσης.

h Επιδαπέδιο κιβώτιο 12" Βίδα που συγκρατεί την πλάκα καλύµµατος.

Ερµάριο υπολογιστή Βίδα στο εξωτερικό περίβληµα.

a
s

d

f

g
h



QNM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‚Ðšþˇłğł¸=š×Ð¦šğ¹¸³šğÞ=žÝšð½¹−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

NRKPKO Úšðýž¹˝ğ³ž=½ğÞ=šÝ˚ł₣ğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σύµφωνα µε το πρότυπο DIN VDE 0751-1, η Brainlab συνιστά την καταγραφή όλων των 
µετρήσεων για σκοπούς σύγκρισης. Σε περίπτωση που υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις σε 
σχέση µε τις προηγούµενες µετρήσεις, είναι πιθανό να παρουσιαστεί βλάβη του 
συστήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να ακολουθήσει αναλυτική διερεύνηση σε 
συνεργασία µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab.

fl×ˇÐ½−ĆýšÞˇ=
ˇ¹₣š˝ˇ

Το πρωτόκολλο ελέγχου πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
• Περιγραφή του οργανισµού εκτέλεσης
• Το όνοµα του τεχνικού που διεξάγει τον έλεγχο
• Το σειριακό αριθµό και την ακριβή περιγραφή του συστήµατος (την έκδοση)
• Την περιγραφή του ελέγχου και τα αποτελέσµατα για τα εξής:

• Οπτικός έλεγχος
• Ελεγχος αντίστασης προστατευτικής γείωσης
• Ελεγχος ρεύµατος διαρροής
• Ελεγχος λειτουργικότητας

• Συνολική αξιολόγηση
• Ηµεροµηνία και υπογραφή
Καταχωρίστε όλες τις εκτυπώσεις και σηµειώστε την υψηλότερη (πιο επικίνδυνη) αντίσταση 
στο πρωτόκολλο ελέγχου.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QNN

Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NRKPKP Ì×½Ðð¸=š×Ð¦šć¹ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Πριν προχωρήσετε σε περαιτέρω επιθεωρήσεις, πρέπει, για λόγους ασφάλειας, να επικυρωθεί 
η ποιότητα όλων των συνδέσεων και των καλωδιώσεων όλων των αγωγών εξισορρόπησης 
δυναµικού εντός του συστήµατος. 

„þˇ¹½¸ýˇ½ˇ=×¹−²=
šþ˚½ˇ³ž

• Πρέπει να επανελεγχθούν όλες οι συνδέσεις, για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν 
χαλαρώσει. 

• Πρέπει να ελεγχθούν όλες οι καλωδιώσεις εξισορρόπησης δυναµικού προκειµένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν έχουν φθορές ή ζηµιές, ιδίως στα σηµεία στα οποία οι 
καλωδιώσεις αυτές εκτίθενται σε µηχανικές τάσεις, π.χ. µέσα στο βραχίονα οροφής της 
οθόνης.



QNO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‚Ðšþˇłğł¸=š×Ð¦šğ¹¸³šğÞ=žÝšð½¹−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

NRKPKQ „Ýšł₣−²=ˇÞ½˝³½ˇ³ž²=×¹−³½ˇ½š¼½Ðð¸²=łš˝ğ³ž²

ÚÐ=š˝ÞˇÐ=−=˚Ýšł₣−²=
ˇÞ½˝³½ˇ³ž²=
×¹−³½ˇ½š¼½Ðð¸²=
łš˝ğ³ž²X

Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου αντίστασης προστατευτικής γείωσης, πρέπει να µετρηθεί η 
αντίσταση µεταξύ του καθορισµένου σηµείου αναφοράς και των προσβάσιµων µεταλλικών 
εξαρτηµάτων (κάµερα, βραχίονας οθόνης, πίνακας χρήστη, λαβή, ερµάριο υπολογιστή), 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι έχουν προστατευτική γείωση σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 60601-1. 

ÚÐý˚²=ý˚½¹ž³ž² • Η οριακή τιµή είναι 0,2 Ω για τον αρχικό έλεγχο. Αν η αντίσταση µεταξύ του σηµείου 
αναφοράς και του bñ~Åqê~Å, για παράδειγµα, αυξηθεί πάνω από το καθορισµένο 
επίπεδο, πρέπει να µειωθεί.

• Το απαιτούµενο ρεύµα για τον έλεγχο αντίστασης προστατευτικής γείωσης διαφέρει 
από χώρα σε χώρα. Ως προεπιλεγµένη τιµή, η Brainlab συνιστά τη χρήση 25 A. 

• Για τις χώρες στις οποίες καθορίζεται διαφορετική ελάχιστη τιµή (π.χ. το πρότυπο DIN 
VDE 0751-1 για τη Γερµανία απαιτεί µόνο 0,2 A), ισχύουν οι τοπικοί κανονισµοί.

Ó¹ˇłýˇ½−×−˝ž³ž=
½−¼=šÝ˚ł₣−¼=
ˇÞ½˝³½ˇ³ž²=
×¹−³½ˇ½š¼½Ðð¸²=
łš˝ğ³ž²

Βήµατα

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος και το καλώδιο δεδοµένων από τη συσκευή που 
πρόκειται να ελεγχθεί. 

 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επαφή µεταξύ των καλωδίων και των συσκευών.

 3. • Μετρήστε την αντίσταση µεταξύ της σύνδεσης της προστατευτικής γείωσης 
της συσκευής και της ράβδου εξισορρόπησης δυναµικού ή του κόµβου 
γείωσης αστέρα της αίθουσας θεραπείας.

• Αν δεν υπάρχει αυτόµατη συσκευή ελέγχου, η αντίσταση µπορεί να εκτιµηθεί 
τροφοδοτώντας  µέγιστο  δοκιµαστικό  ρεύµα  25 A AC στο  δίκτυο  
προστατευτικής γείωσης και µετρώντας την πτώση τάσης. Στη συνέχεια, η 
αντίσταση καθορίζεται ως εξής:

R
UMeasured

ITest
-------------------------=



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QNP

Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

‚š˝łýˇ=
×¹ğ½−ðşÝÝ−¼

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγµα πρωτοκόλλου ελέγχου:

Òžýš˝−=ý˚½¹ž³ž² Αντίσταση (Ω)

Κάµερα υπέρυθρων

Οθόνη

Περίβληµα ερµαρίου 
υπολογιστή

Επίπεδος ανιχνευτής 1

Επίπεδος ανιχνευτής 2

Σωλήνας 1 ακτίνων Χ

Σωλήνας 2 ακτίνων Χ

Ερµάριο γεννήτριας 
ακτίνων Χ

fqÉëí`ìêêÉåí rqÉëísçäí~ÖÉ



QNQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‚Ðšþˇłğł¸=š×Ð¦šğ¹¸³šğÞ=žÝšð½¹−Ý−łÐð−Ć=šþ−×ÝÐ³ý−Ć

  

NRKPKR „Ýšł₣−²=¹šĆýˇ½−²=ŠÐˇ¹¹−¸²

ÚÐ=š˝ÞˇÐ=−=˚Ýšł₣−²=
¹šĆýˇ½−²=
ŠÐˇ¹¹−¸²X

Με τον έλεγχο ρεύµατος διαρροής επαληθεύεται ότι τα εξαρτήµατα κοντά στον ασθενή, τα 
οποία δεν είναι συνδεδεµένα στην προστατευτική γείωση, είναι σωστά αποµονωµένα. Στην 
περίπτωση του συστήµατος bñ~Åqê~Å, ο συγκεκριµένος έλεγχος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 
για τα µη αγώγιµα εξαρτήµατα, όπως το πλαστικό περίβληµα που προστατεύει τις συσκευές. 
• Οταν µια συσκευή µέτρησης είναι συνδεδεµένη σε τέτοια εξαρτήµατα, το επαγωγικό 
ρεύµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα καθορισµένα όρια. 

• Η επιλεγµένη συσκευή µέτρησης πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο 
πρότυπο IEC 60601-1.

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž Πρέπει να συνδεθούν ξανά όλα τα καλώδια δεδοµένων και ρεύµατος και το σύστηµα να 
ενεργοποιηθεί και να είναι έτοιµο για λειτουργία. 

ÚÐý˚²=ý˚½¹ž³ž² Πρέπει να ληφθούν µετρήσεις DC και AC για κάθε εξάρτηµα. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιµοποιήστε ένα βαθµονοµηµένο πολύµετρο και µια κατάλληλη συσκευή µέτρησης, 
όπως περιγράφεται στο πρότυπο IEC 60601-1, Κεφάλαιο 19.4 ε “Συσκευή µέτρησης”:

fl¹₣š˝−=³¼³ðš¼¸²=
ý˚½¹ž³ž²

ÒĆÞŠš³ž=½ž²=
³¼³ðš¼¸²=
ý˚½¹ž³ž²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την ολοκλήρωση ελέγχων ρεύµατος 
διαρροής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή µέτρησης ή στις 
σχετικές ενότητες του προτύπου IEC 60601-1.

Λειτουργία Οριακές τιµές 
(κοντά στον ασθενή)

Οριακές τιµές 
(περίβληµα ερµαρίου)

AC 100 µA 100 µA

DC 10 µA 100 µA

Τύπος και αναγνωριστικό της συσκευής µέτρησης Ισχύς βαθµονόµησης έως:

Βήµατα

 1. • Συνδέστε τα καλώδια από τη συσκευή µέτρησης στα σηµεία µέτρησης 
χρησιµοποιώντας αγώγιµο φύλλο όπως αυτοκόλλητο φύλλο χαλκού ή σύνηθες 
φύλλο από κασσίτερο.

• Ελάχιστο µέγεθος φύλλου: 20 x 10 cm.

 2. Κολλήστε το φύλλο στην επιφάνεια µέτρησης ή τυλίξτε το γύρω από το εξάρτηµα 
που θα ελεγχθεί.

 3. Σηµειώστε την υψηλότερη µέτρηση για να υπάρχει στο αρχείο σας. 



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QNR

Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

‚š˝łýˇ=
×¹ğ½−ðşÝÝ−¼

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγµα πρωτοκόλλου ελέγχου:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το σύστηµα bñ~Åqê~Å είναι συνδεδεµένο στο γραµµικό επιταχυντή µέσω της 
µονάδας αυτόµατης τοποθέτησης ή µέσω της µονάδας συγχρονισµού, η µέτρηση του ρεύµατος 
διαρροής πρέπει να εκτελεστεί και για το γραµµικό επιταχυντή. Συµβουλευθείτε την 
τεκµηρίωση του κατασκευαστή του γραµµικού επιταχυντή, για να προσδιορίσετε τα σωστά 
σηµεία µέτρησης. Αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη ιατρική συσκευή µε την οποία είναι 
συνδεδεµένο το bñ~Åqê~Å.

Σηµείο 
µέτρησης

Τύπος 
ρεύµατος Οθόνη Κάµερα Επίπεδοι 

ανιχνευτές

Γυαλιά 
ανάδρασης 
µέσω 
βίντεο

Ράβδος 
προστατευτικής 
γείωσης

AC

DC

Οθόνη
AC

DC

Κάµερα
AC

DC

Επίπεδοι 
ανιχνευτές

AC

DC
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NRKPKS „Ýšł₣−²=½−¼=ŠÐˇðş×½ž=ð¼ðÝćýˇ½−²=ŠÐˇ¹¹−¸²=łš˝ğ³ž²

Á³½−¹Ððş=
ðˇÞ−ÞÐ³ýćÞ

Επί του παρόντος δεν υπάρχει διεθνές εναρµονισµένο πρότυπο, το οποίο ρυθµίζει τις 
απαιτήσεις και τις συνήθεις διαδικασίες για τον επαναληπτικό έλεγχο και τον έλεγχο πριν 
την έναρξη των ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών ή συστηµάτων.
Ωστόσο, εδώ χρησιµοποιείται το γερµανικό πρότυπο DIN VDE 0751-1 “Επαναληπτικός 
έλεγχος και έλεγχος µετά την επισκευή του ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισµού” ως βάση για 
τη σωστή εγκατάσταση του συστήµατος και των επακόλουθων ελέγχων συντήρησης.

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž

Για να διασφαλιστεί η κλινικά ασφαλής λειτουργία του µετασχηµατιστή 
αποµόνωσης ,  πρέπει  να  ελέγχεται  η  λειτουργικότητα  του  διακόπτη  
κυκλώµατος του ρεύµατος διαρροής γείωσης µία φορά το µήνα.

Πριν τη διεξαγωγή αυτού του ελέγχου, ενεργοποιήστε το µετασχηµατιστή αποµόνωσης 
χρησιµοποιώντας τον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου δικτύου και βεβαιωθείτε ότι ανάβουν οι 
πράσινες ενδείξεις BUILDING POWER, δηλώνοντας τη διαθεσιµότητα της ισχύος.

Ë−¼ý×˝=šÝ˚ł₣−¼

 Εικόνα 194

Ú¹ş×−²=šÝ˚ł₣−¼=
½−¼=ŠÐˇðş×½ž=
ð¼ðÝćýˇ½−²=
ŠÐˇ¹¹−¸²=łš˝ğ³ž²

a

Βήµατα

 1. Στον πίνακα ελέγχου του µετασχηµατιστή, πατήστε το κουµπί ελέγχου a που 
σηµαίνεται µε το γράµµα q. 

 2. Βεβαιωθείτε ότι διακόπτεται αµέσως η ισχύς εξόδου και ότι το κουµπί SYSTEM OFF
δεν είναι πλέον φωτισµένο.
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Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NRKPKT „Ýšł₣−Ð=ÝšÐ½−¼¹łÐðş½ž½ˇ²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Πρέπει να διεξάγεται έλεγχος λειτουργικότητας όλων των λειτουργιών που σχετίζονται µε 
την ασφάλεια, από εξειδικευµένο προσωπικό. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
σωστή λειτουργία των ενδείξεων προειδοποίησης.

Ó¹ÐÞ=½žÞ=˚Þˇ¹þž Πριν ξεκινήσετε, ενεργοποιήστε το σύστηµα και το σταθµό εργασίας bñ~Åqê~Å.

„Ýšł₣−²=
ÝšÐ½−¼¹łÐðş½ž½ˇ²=
½−¼=š¹ýˇ¹˝−¼=
bñ~Åqê~Å

„Ýšł₣−²=
ÝšÐ½−¼¹łÐðş½ž½ˇ²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

• Με αυτόν τον έλεγχο επαληθεύεται αν είναι πλήρως λειτουργικό το σύστηµα 
προειδοποίησης ακτίνων Χ του bñ~Åqê~Å (βλ. “Σύστηµα προειδοποίησης ακτίνων Χ” 
στη σελίδα 82). 

• Πριν πραγµατοποιηθεί ο συγκεκριµένος έλεγχος, οι ασθενείς και το κλινικό προσωπικό 
πρέπει να εξέλθουν από την αίθουσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να επαληθεύσετε αν το σύστηµα ακτίνων Χ του bñ~Åqê~Å είναι πλήρως 
λειτουργικό, το bñ~Åqê~Å παρέχει διάφορες άλλες λειτουργίες διασφάλισης ποιότητας (βλ. 
“∆ιασφάλιση ποιότητας” στη σελίδα 349). Σε περιπτώσεις σηµαντικών αποκλίσεων, 
επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab. 

Βήµατα

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης EMERGENCY STOP τερµατίζει τη λειτουργία των 
εξαρτηµάτων του συστήµατος.

 2. Βεβαιωθείτε ότι το κουµπί SYSTEM OFF τερµατίζει τη λειτουργία των εξαρτηµάτων 
του συστήµατος. 

 3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κυκλώµατος διαρροής γείωσης αποζευγνύεται όταν 
πατάτε το κουµπί ελέγχου µε τη σήµανση q. 

 4. Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του κτιρίου διακόπτεται από το ερµάριο, όταν ο 
ασφαλειοδιακόπτης εισόδου δικτύου τοποθετείται στη θέση ç (OFF). 

 5. Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του κτιρίου διακόπτεται από το ερµάριο, όταν εισάγετε 
ένα κατσαβίδι στη σχισµή qbpq. 

 6. Ρυθµίστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας στους 10 °C (χαµηλότερη θερµοκρασία) 
και βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιούνται και οι τέσσερις ανεµιστήρες στο πάνω 
µέρος του ερµαρίου του υπολογιστή.

 7. Ρυθµίστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας ξανά στους 35 °C.

Βήµατα

 1. Πατήστε το AUTO/MANUAL MODE διακόπτη στον πίνακα συνδέσεων ακτίνων Χ, 
στο ερµάριο του σταθµού εργασίας bñ~Åqê~Å.

 2. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν τα προειδοποιητικά φώτα.

 3. Βεβαιωθείτε ότι µπορούν να ληφθούν ακτίνες Χ µέσω της κονσόλας χειρισµού ή 
του µηχανισµού σκανδάλης (βλ. “Λήψη δοκιµαστικών εικόνων ακτίνων Χ” στη 
σελίδα 370). 

 4. Οταν ληφθεί επιτυχώς µια εικόνα, βεβαιωθείτε ότι τα προειδοποιητικά φώτα 
σβήνουν αυτόµατα.
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NRKPKU flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=ýš½ˇ³₣žýˇ½Ð³½¸=ˇ×−ýşÞğ³ž²

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=
×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=
ýš½ˇ³₣žýˇ½Ð³½¸=
ˇ×−ýşÞğ³ž²

Τύπος σφάλµατος Πιθανή αιτία ∆ιαδικασία

∆εν ανάβουν οι ενδείξεις 
BUILDING POWER στον 
πίνακα ελέγχου του 
συστήµατος και στον 
πίνακα ελέγχου του 
µετασχηµατιστή.

∆εν υπάρχει ισχύς δικτύου 
στη γραµµή εισόδου.

Ελέγξτε την παροχή 
ισχύος δικτύου στον 
πίνακα ασφαλειών του 
κτιρίου.

Λόγω υπερφόρτισης, 
πραγµατοποιήθηκε 
απόζευξη του 
ασφαλειοδιακόπτη 
εισόδου δικτύου στον 
πίνακα ελέγχου του 
µετασχηµατιστή.

Ελέγξτε τον 
ασφαλειοδιακόπτη 
εισόδου δικτύου στον 
πίνακα ελέγχου του 
µετασχηµατιστή.

Αν το σφάλµα επιµένει, 
καλέστε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab.

Εσωτερικό σφάλµα 
αποµόνωσης 
µετασχηµατιστή. 

Καλέστε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab.

Οι ενδείξεις BUILDING 
POWER του πίνακα 
ελέγχου του 
µετασχηµατιστή ή του 
πίνακα ελέγχου του 
συστήµατος είναι 
ενεργοποιηµένες, αλλά 
όταν πατάτε το κουµπί 
SYSTEM ON το σύστηµα 
δεν ενεργοποιείται.

Ο διακόπτης EMERGENCY 
STOP είναι ενεργός 
(πιεσµένος).

Αποδεσµεύστε το 
διακόπτη EMERGENCY 
STOP τραβώντας τον προς 
τα έξω.

Λόγω υπερφόρτισης, 
πραγµατοποιήθηκε 
απόζευξη της εσωτερικής 
θερµικής ασφάλειας στο 
µετασχηµατιστή 
αποµόνωσης.

Καλέστε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab.
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Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του µετασχηµατιστή αποµόνωσης, η αντιµετώπιση 
του προβλήµατος πρέπει να γίνει µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό.

Οταν πατηθεί το κουµπί 
SYSTEM ON στον πίνακα 
ελέγχου του συστήµατος, 
ανάβει αυτόµατα, ωστόσο 
δεν υπάρχει ισχύς εξόδου.

Κατά συνέπεια, δεν 
ανάβει η ένδειξη 
ενεργοποίησης του 
συστήµατος στον πίνακα 
ελέγχου του 
µετασχηµατιστή.

Πραγµατοποιήθηκε 
απόζευξη του διακόπτη 
κυκλώµατος διαρροής 
γείωσης, δηλώνοντας 
ρεύµα διαρροής άνω 
των 30 mA. 

Επαναφέρετε το διακόπτη 
κυκλώµατος διαρροής 
γείωσης.

Αν το σφάλµα επιµένει, 
καλέστε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab.

Μερική ή ολική διακοπή 
της εξόδου ισχύος, ακόµη 
και αν ανάβουν οι 
πράσινες ενδείξεις 
BUILDING POWER.

Λόγω υπερφόρτισης σε 
µία ή περισσότερες 
γραµµές εξόδου, 
πραγµατοποιήθηκε 
απόζευξη ενός ή 
περισσότερων 
ασφαλειοδιακοπτών 
κυκλώµατος.

Επαναφέρετε τους 
ασφαλειοδιακόπτες 
κυκλώµατος.

Αν το σφάλµα επιµένει, 
καλέστε το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab.

Τύπος σφάλµατος Πιθανή αιτία ∆ιαδικασία
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NRKQ ıšÐ¹Ð³ýş²=½−¼=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=×−¼=˚₣šÐ=¼×−³½š˝=ŽžýÐ˙

NRKQKN Óş½š=ŠšÞ=×¹˚×šÐ=Þˇ=₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ=½−=³Ć³½žýˇ

„Þ½−×Ð³ý˚Þž=ŽžýÐ˙ Μην χρησιµοποιείτε το σύστηµα ή τα εξαρτήµατα του συστήµατος αν:
• Το καλώδιο ή το βύσµα ισχύος έχει υποστεί ζηµιά ή φθορά.
• Εχει χυθεί υγρό στο σύστηµα.
• Το σύστηµα δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας.
• Τα εξαρτήµατα του συστήµατος έχουν υποστεί πτώση ή το ερµάριο έχει υποστεί ζηµιά.
• Η απόδοση των εξαρτηµάτων του συστήµατος είναι εµφανώς µειωµένη, το οποίο 
δηλώνει την ανάγκη επισκευής.

• ∆ιαρρέουν υγρά από το σύστηµα.
• Το σύστηµα βγάζει καπνό.

‚Ð−¹¦ğ½Ðð¸=
šÞ˚¹łšÐˇ

• Απενεργοποιήστε το σύστηµα και αποσυνδέστε το αµέσως από την παροχή ρεύµατος. 
• Επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της Brainlab (βλ. “Στοιχεία επικοινωνίας και 
νοµικές πληροφορίες” στη σελίδα 16).

• Κολλήστε ένα κατάλληλο σηµείωµα, όπως “ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ” ώστε να 
αποτρέψετε πιθανή ακούσια χρήση του.

Αν συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε εξοπλισµό στον οποίον διαπιστώθηκαν 
ελαττώµατα κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, διακινδυνεύετε την πρόκληση 
τραυµατισµού στον ασθενή. 
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Ò¼Þ½¸¹ž³ž=³¼³½¸ýˇ½−²

  

NRKQKO „×Ð³½¹−¾¸=½−¼=šþ−×ÝÐ³ý−Ć=×−¼=˚₣šÐ=¼×−³½š˝=ŽžýÐ˙

flÞˇ¾−¹˙=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć=×−¼=
˚₣šÐ=¼×−³½š˝=ŽžýÐ˙

Ο εξοπλισµός που έχει υποστεί ζηµιά πρέπει να αναφέρεται αµέσως στο τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab. 
Το τµήµα υποστήριξης της Brainlab θα σας ζητήσει τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Το σειριακό αριθµό του εξαρτήµατος που έχει τη ζηµιά (αναγράφεται στο εξάρτηµα).
• Μια περιγραφή του προβλήµατος.

„×Ð³ðš¼¸=ðˇÐ=
ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž

Ο ειδικός υποστήριξης της Brainlab θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 
• Θα εκτιµήσει το κόστος για την επισκευή ή την αντικατάσταση και θα σας ενηµερώσει 
σχετικά.

• Θα σας ενηµερώσει σχετικά µε πότε το σύστηµά σας αναµένεται να είναι ξανά 
λειτουργικό (συνήθως εντός 48 ωρών).

fl¾ˇ˝¹š³ž=½−¼=
šþ−×ÝÐ³ý−Ć=×−¼=
˚₣šÐ=¼×−³½š˝=ŽžýÐ˙

Αφαιρέστε τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα µόνο αν σας δοθεί σχετική οδηγία από το τµήµα 
υποστήριξης της Brainlab. 

ÌŠžł˝š²=³₣š½Ðð˙=ýš=
½žÞ=š×Ð³½¹−¾¸

• Χρησιµοποιήστε κατάλληλο υλικό συσκευασίας και τυλίξτε καλά και συσκευάστε 
κάθε εξάρτηµα που έχει υποστεί ζηµιά στην αρχική του συσκευασία, στο κιβώτιο του 
προϊόντος αντικατάστασης ή σε ένα κατάλληλο κιβώτιο, ώστε να µην υποστεί επιπλέον 
ζηµιά. 

• Συµπληρώστε και επιστρέψτε τη φόρµα έγκρισης επιστροφής υλικού (RMA) που σας 
στάλθηκε µέσω φαξ ή που συνόδευε το εξάρτηµα αντικατάστασης.

• Κλείστε και σφραγίστε καλά το κιβώτιο µε ταινία.
• Αποστείλετε το προϊόν σε µία από τις διευθύνσεις επιστροφής. Αν δεν είστε βέβαιοι 
σχετικά µε το σηµείο επιστροφής του προϊόντος, επικοινωνήστε µε τον ειδικό του 
τµήµατος υποστήριξης της Brainlab. 

‚Ðš¼¦ĆÞ³šÐ²=
š×Ð³½¹−¾¸²

Brainlab AG Brainlab Inc. 
RMA Dept. RMA Dept. 
Kapellenstr. 12 3 Westbrook Corporate Center 
85622 Feldkirchen Suite 400 
Germany Westchester, IL 60154 

USA 
 
Brainlab KK Brainlab Ltd.  
RMA Dept. RMA Dept. 
Tamachi East Bldg. 2F, 8/F 
3-2-16 Shibauram, 100 Queen’s Road Central 
Minato-ku, Hong Kong 
Tokyo 108-0023  
Japan
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flÝłş¹Ð¦ý−Ð

  

NS flÝłş¹Ð¦ý−Ð

NSKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NSKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Βαθµονόµηση Σελίδα 424

Ανακατασκευή των εµφυτευµένων δεικτών Σελίδα 427

Σύντηξη εικόνων (ακτίνες Χ - DRR) Σελίδα 431

∆ιόρθωση εικόνων ακτίνων Χ Σελίδα 434

Ταχεία επαλήθευση Σελίδα 435

Παραθύρωση Σελίδα 437

Προσαρµοζόµενος συγχρονισµός Σελίδα 438
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‡ˇ¦ý−Þşýž³ž

  

NSKO ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž

NSKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=½ž²=
ð˙ýš¹ˇ²=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ

Το σύστηµα κάµερας υπέρυθρων είναι η βάση του συστήµατος τοποθέτησης bñ~Åqê~Å. Αν 
το σύστηµα που έχετε αγοράσει είναι εξοπλισµένο µε το παλαιότερο σύστηµα κάµερας που 
αποτελείται από δύο µονάδες κάµερας υπέρυθρων και µια µονάδα βιντεοκάµερας, πρέπει να 
καθορίσετε τη χωρική σχέση µεταξύ των δύο µονάδων βαθµονοµώντας το σύστηµα κάµερας 
µε το −ý−˝ğýˇ=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ=bq=(βλ. “Τρόπος εκτέλεσης βαθµονόµησης 
κάµερας” στη σελίδα 128). Το καλύτερο σηµείο για αυτό τον καθορισµό είναι κοντά στο 
ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή, καθώς πρόκειται για την περιοχή όπου απαιτείται η 
µέγιστη ακρίβεια. Ο µηχανικός υποστήριξης της Brainlab ρυθµίζει το σύστηµα κάµερας 
υπέρυθρων µε τον πιο αποδοτικό τρόπο σε σχέση µε το τοπικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, η 
καθηµερινή βαθµονόµηση εγγυάται τη µέγιστη ακρίβεια για την τοποθέτηση του ασθενούς.

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=
ŁÐÞ½š−ð˙ýš¹ˇ²

Αν το σύστηµα που έχετε αγοράσει είναι εξοπλισµένο µε το παλαιότερο σύστηµα κάµερας 
που αποτελείται από δύο µονάδες κάµερας υπέρυθρων και µια µονάδα βιντεοκάµερας, πρέπει 
να καθορίσετε τη χωρική σχέση µεταξύ των δύο µονάδων, προκειµένου να είναι δυνατή η 
χρήση της λειτουργίας επαλήθευσης βίντεο (βλ. “Χρήση της λειτουργίας επαλήθευσης 
βίντεο” στη σελίδα 282). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθµονόµησης που απαιτείται για 
το σκοπό αυτό (βλ. “Τρόπος εκτέλεσης βαθµονόµησης κάµερας” στη σελίδα 128), οι 
ανακλαστικοί δείκτες του −ý−Ðćýˇ½−²=Łˇ¦ý−Þşýž³ž²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ=bq ανιχνεύονται από τη 
µονάδα λογισµικού βίντεο. Καθώς οι δείκτες είναι ήδη γνωστοί στο σύστηµα κάµερας 
υπέρυθρων, µπορεί να υπολογιστεί η σχέση µεταξύ των πληροφοριών βίντεο και των 
πληροφοριών υπέρυθρων. Στη συνέχεια, είναι δυνατή η επικάλυψη των πληροφοριών των 
δεικτών υπέρυθρων µε µια εικόνα βίντεο. Συνεπώς, είναι σαφές ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη 
θέση της βιντεοκάµερας ή στο συντελεστή ζουµ της βιντεοκάµερας ακυρώνει τη 
βαθµονόµηση της βιντεοκάµερας και η επικαλυπτόµενη εικόνα βίντεο/υπέρυθρων δεν 
εµφανίζει πλέον τις σωστές πληροφορίες. Παρόλα αυτά, για να είναι ακριβής η αντιστοίχιση 
των εικόνων συνίσταται καθηµερινή βαθµονόµηση.

‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=½−¼=
Ð³şðšÞ½¹−¼

Αλλη µια σηµαντική και υποχρεωτική βαθµονόµηση είναι ο καθορισµός της θέσης του 
ισόκεντρου του γραµµικού επιταχυντή. Αυτή η θέση είναι η βάση για όλους τους 
υπολογισµούς του bñ~Åqê~Å. Ολες οι αποστάσεις εµφανίζονται σε σχέση µε αυτό το σηµείο. 
Χρησιµοποιώντας το οµοίωµα βαθµονόµησης ισόκεντρου, ορίζεται το αρχικό σηµείο µε τη 
βοήθεια των επιτοίχιων λέιζερ. Από αυτό το σηµείο το σύστηµα γνωρίζει ακριβώς τη 
γεωµετρική ευθυγράµµιση του γραµµικού επιταχυντή και του κρεβατιού του ασθενούς ως 
προς το σύστηµα κάµερας υπέρυθρων. Συνεπώς, είναι δυνατή η τοποθέτηση ασθενών για 
θεραπεία µε τη µέγιστη ακρίβεια.

flÞ˝₣Þš¼³ž=ðĆðÝğÞ Οι δείκτες µέσα στο οµοίωµα βαθµονόµησης ακτίνων Χ bñ~Åqê~Å προβάλλονται ως 
σκούροι κύκλοι στους επίπεδους ανιχνευτές. Εντοπίζονται βάσει της χαρακτηριστικής 
κεκλιµένης κατανοµής τους. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να εµφανίζεται ο πλήρης 
κύκλος. Το µέγεθος και η γνωστή γεωµετρία των δακτυλίων λαµβάνονται υπόψη για να 
εντοπιστούν µεµονωµένα.
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NSKOKO ‡ˇ¦ý−Þşýž³ž=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η ακριβής τοποθέτηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας είναι 
θεµελιώδους σηµασίας για θεραπείες υψηλής ακρίβειας. Η εξωκρανιακή ακτινοθεραπεία 
βασίζεται σε µεγάλο βαθµό τους δείκτες δέρµατος για την τοποθέτηση του ασθενούς. 
Υπάρχει πιθανότητα σηµαντικών σφαλµάτων λόγω της µετατόπισης του δέρµατος και των 
µεγάλων αποστάσεων µεταξύ των δεικτών και του ισόκεντρου. Παρακάτω παρουσιάζεται 
µια µέθοδος για τη βελτίωση της θέσης του ασθενούς, η οποία βασίζεται στις ακτίνες Χ.

Û×ş¦š³ž Στην περιοχή θεραπείας τοποθετούνται δύο σωλήνες ακτίνων Χ µε γνωστές ιδιότητες 
χαρτογράφησης.
• Πάνω από το γραµµικό επιταχυντή είναι τοποθετηµένοι δύο επίπεδοι ανιχνευτές. Οι 
χωρικές σχέσεις µεταξύ των σωλήνων ακτίνων Χ και των επίπεδων ανιχνευτών είναι 
γνωστές.

• Λαµβάνονται δύο εικόνες ακτίνων Χ (µία για κάθε σωλήνα) από την περιοχή του 
ισόκεντρου για κάθε προ-τοποθετηµένο ασθενή. 

• Αυτές οι εικόνες συγκρίνονται µε δύο προσοµοιωµένες εικόνες ακτίνων Χ. Αυτές οι 
προσοµοιωµένες εικόνες είναι εικόνες DRR που δηµιουργούνται από τα δεδοµένα CT. 

• Η θέση του ασθενούς είναι σωστή, αν συµφωνούν οι οστικές δοµές των εικόνων 
ακτίνων Χ και των DRR.

• Αν δε συµφωνούν, απαιτείται αλλαγή της θέσης του ασθενούς προκειµένου να 
επιτευχθεί συµφωνία.

• Αυτή η αλλαγή µπορεί να υπολογιστεί χωρίς να ληφθούν νέες εικόνες ακτίνων Χ.
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‚ÐˇŠÐðˇ³˝ˇ Πρώτον, πρέπει να καθοριστούν µε βαθµονόµηση οι ιδιότητες χαρτογράφησης των 
σωλήνων ακτίνων Χ προς τους επίπεδους ανιχνευτές. Η Brainlab χρησιµοποιεί ένα µοντέλο 
κάµερας χωρίς φακό (pinhole) για κάθε σωλήνα ακτίνων Χ, διότι είναι απλό και 
αντικατοπτρίζει επαρκώς την πραγµατική εικόνα. 
• Στο µοντέλο της κάµερας χωρίς φακό, η προβαλλόµενη θέση ενός σηµείου µε 
συντεταγµένες δίνεται από τους ακόλουθους µαθηµατικούς τύπους:

• Βαθµονόµηση είναι ο καθορισµός των άγνωστων παραµέτρων.
• Κατά τη διάρκεια της βαθµονόµησης, στο κρεβάτι τοποθετείται ένα οµοίωµα 
βαθµονόµησης. Στο οµοίωµα είναι ενσωµατωµένοι διάφοροι δακτυλιοειδείς δείκτες 
βαθµονόµησης µε γνωστές θέσεις στο χώρο.

• Ενα δεύτερο σύνολο ανακλαστικών δεικτών στο οµοίωµα βαθµονόµησης (ορατών στο 
σύστηµα κάµερας υπέρυθρων) επιτρέπει τον καθορισµό της θέσης του οµοιώµατος ως 
προς το σύστηµα συντεταγµένων του γραµµικού επιταχυντή.

• Λαµβάνεται µια εικόνα ακτίνων Χ του οµοιώµατος βαθµονόµησης για κάθε σωλήνα. 
Με αυτό τον τρόπο, προκύπτουν εικόνες στις οποίες είναι ευκρινείς οι δείκτες 
βαθµονόµησης. Οι θέσεις των δεικτών καθορίζονται από έναν εύρωστο αλγόριθµο µε 
ακρίβεια υποεικονοστοιχείου. Μπορείτε να δείτε µια προσοµοιωµένη εικόνα του 
οµοιώµατος στην εικόνα 195.

 Εικόνα 195. Θέσεις δεικτών σε επίπεδο ανιχνευτή

• Το σύνολο των τρισδιάστατων και των αντίστοιχων δισδιάστατων θέσεων των δεικτών 
βαθµονόµησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σχηµατισµό εξισώσεων για τις 
άγνωστες παραµέτρους προβολής του µοντέλου κάµερας χωρίς φακό.

• Οι αναφερόµενες παράµετροι καθορίζονται από την επίλυση ενός προβλήµατος 
ελαχιστοποίησης για τα σφάλµατα προβολής. Αυτό το πρόβληµα ελαχιστοποίησης 
επιλύεται αποτελεσµατικά µε τυπικές τεχνικές.

• Καθώς πλέον είναι γνωστό το µοντέλο κάµερας χωρίς φακό (µία για κάθε σωλήνα 
ακτίνων Χ), µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία εικόνων DRR, προκειµένου 
να συγκριθούν µε τις εικόνες ακτίνων Χ του ασθενούς και, αν χρειάζεται, για τη 
διόρθωση των ρυθµίσεων του ασθενούς.
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NSKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι δείκτες που προβάλλονται από το σύνολο δεδοµένων CT αποτελούν τη βάση για τη 
σύντηξη των εµφυτευµένων δεικτών. Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να ορίσετε τρισδιάστατες 
συντεταγµένες (xi

ιδανικό, yi
ιδανικό, zi

ιδανικό) όλων των εµφυτευµένων δεικτών. Σε 
συνδυασµό µε τις παραµέτρους προβολής που ορίστηκαν στη διάρκεια της βαθµονόµησης 
µέσω του οµοιώµατος βαθµονόµησης ακτίνων Χ, είναι δυνατή η προβολή ενός 
τρισδιάστατου αντικειµένου στο επίπεδο της επιφάνειας κάθε επίπεδου ανιχνευτή. Αυτά τα 
επίπεδα ισοδυναµούν µε τα επίπεδα προβολής των πραγµατικών δεσµών ακτίνων Χ από 
κάθε αντίστοιχο σωλήνα ακτίνων Χ. Συνεπώς, µπορούν να υπολογιστούν οι πληροφορίες 
δύο διαστάσεων (u, v) για ένα τρισδιάστατο αντικείµενο για κάθε επίπεδο ανιχνευτή και µε 
αυτό τον τρόπο το αποτέλεσµα αυτής της προβολής είναι δύο δισδιάστατοι δείκτες 
(u1

ιδανικό, v1
ιδανικό) και (u2

ιδανικό, v2
ιδανικό).

 Εικόνα 196. Προβολή δεικτών στον επίπεδο ανιχνευτή

Στη συνέχεια, σας ζητείται να εντοπίσετε τις πραγµατικές θέσεις των εµφυτευµένων 
δεικτών και στα δύο σύνολα ακτίνων Χ. Με αυτό τον τρόπο, καθορίζονται οι νέες θέσεις 
(u1

πραγµατικό, v1
πραγµατικό) και (u2

πραγµατικό, v2
πραγµατικό). Γενικά, η δηµιουργία ενός 

τρισδιάστατου αντικειµένου ως αντίστροφη προβολή των δύο συντεταγµένων δύο 
διαστάσεων µε τις ίδιες παραµέτρους προβολής δεν είναι κρίσιµης σηµασίας. Εντούτοις 
είναι δυνατή µόνο εφόσον οι συντεταγµένες δύο διαστάσεων έχουν κατεύθυνση προς το 
ίδιο σηµείο. Ωστόσο, µε την τρέχουσα υλοποίηση, ο εντοπισµός κάθε σηµείου 
πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από το άλλο σηµείο. Επιπλέον, οι δοµές εµφανίζονται θολές 
στις εικόνες ακτίνων Χ. Αυτό οδηγεί σε ασυµφωνία µεταξύ της ιδανικής θέσης, όπου 
εντοπίζεται πραγµατικά ο εµφυτευµένος δείκτης, και της πραγµατικής θέσης, όπου έχετε 
τοποθετήσει τον εµφυτευµένο δείκτη, καθιστώντας αδύνατη την ανακατασκευή.

Επίπεδος ανιχνευτής 2

Επίπεδος ανιχνευτής 1

Εµφυτευµένος 

Εµφυτευµένος δείκτης
(u2

ιδανικό, v2
ιδανικό)

Εµφυτευµένος δείκτης
(x1

ιδανικό, y1
ιδανικό, z1

δανικό)

Σωλήνας 2

Σωλήνας 1

(u1
ιδανικό, v1

ιδανικό)
δείκτης
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 Εικόνα 197. Καθορισµός της θέσης δείκτη στον επίπεδο ανιχνευτή

Για την επίλυση αυτής της ασυµφωνίας, καθορίζεται η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των δύο 
δεσµών. Πρόκειται για µια ευθεία κάθετη προς τις δύο δέσµες. Αν το µήκος αυτής της 
ευθείας είναι µικρότερο από πέντε χιλιοστά, το λογισµικό αποδέχεται αυτές τις δύο δέσµες 
ως µέρος ενός σηµείου. 
Στη συνέχεια καθορίζεται η θέση του τρισδιάστατου αντικειµένου βάσει του κεντρικού 
σηµείου µεταξύ των δύο δεσµών και προκύπτουν οι συντεταγµένες των πραγµατικών 
εµφυτευµένων δεικτών (xI

πραγµατικό, yI
πραγµατικό, zI

πραγµατικό). ∆ιαφορετικά, θα 
πληροφορηθείτε σχετικά µε αποτυχία κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής. 

Ò¼ý¾ğÞ˝ˇ=
šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=
ŠšÐð½ćÞ

Για τη διόρθωση της θέσης του ασθενούς µε χρήση εµφυτευµένων δεικτών, πρέπει να είναι 
γνωστές δύο συντεταγµένες: η ιδανική θέση των εµφυτευµένων δεικτών και η τρέχουσα 
θέση. 
Η ιδανική θέση µπορεί να ανακτηθεί εντοπίζοντας τους εµφυτευµένους δείκτες στο σύνολο 
δεδοµένων CT. Η τρέχουσα θέση εντοπίζεται στις εικόνες ακτίνων Χ, όπως περιγράφεται 
στην προηγούµενη ενότητα. Τώρα µπορεί να καθοριστεί ο απαραίτητος µετασχηµατισµός 
µεταξύ των δύο συνόλων δεικτών. Με αυτές τις πληροφορίες µπορεί να διορθωθεί η θέση 
του ασθενούς βάσει εσωτερικών δεικτών, αντίστοιχα σε ένα όργανο ή µια αλλοίωση.
Η διόρθωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε:
• Ισοµετρική συµφωνία των δύο συνόλων δεικτών είτε µε. 
• Συµφωνία του κέντρου βαρύτητας του συνόλου.

Επίπεδος ανιχνευτής 1

Επίπεδος ανιχνευτής 2

Εµφυτευµένος δείκτης 
Εµφυτευµένος δείκτης
(u2

πραγµατικό, v2
πραγµατικό)

Σωλήνας 1

Σωλήνας 2

Ελάχιστη
απόσταση

Ισόκεντρο

(u1
πραγµατικό, v1

πραγµατικό)

(xi
πραγµατικό, yi

πραγµατικό, zi
πραγµατικό)

εµφυτευµένος δείκτης
Ανακατασκευασµένος 
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Á³−ýš½¹Ðð¸=
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Η ισοµετρική συµφωνία είναι η τυπική µέθοδος του συστήµατος για την αντιστοίχιση των 
εµφυτευµένων δεικτών και εφαρµόζεται σε όλα τα µοτίβα δεικτών που αποτελούνται από 
τρεις ή περισσότερους δείκτες. Το σύστηµα υπερθέτει το µοτίβο δεικτών των εικόνων 
ακτίνων Χ στους δείκτες που ορίζονται στην εικόνα CT, χρησιµοποιώντας µια συµφωνία 
ελάχιστων τετραγώνων. Αν ένας δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ µακριά από τον 
αντίστοιχό του µετά την επιχειρούµενη συµφωνία, δε µπορεί να ληφθεί υπόψη για τη 
σύντηξη. Αν για τη σύντηξη µπορούν να χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον τρεις δείκτες, η 
συµφωνία είναι επιτυχής. Συνεπώς, αν χρησιµοποιούνται µόνο τρεις εµφυτευµένοι δείκτες 
και δε ληφθεί υπόψη ένας δείκτης, η σύντηξη αποτυγχάνει σε αυτό το πρώτο βήµα, καθώς 
ο αριθµός των δεικτών δεν επαρκεί πλέον.
Αυτό είναι συνήθως αποτέλεσµα ενός ακατάλληλου µοτίβου δεικτών. Αν για παράδειγµα 
ένας δείκτης παρεκκλίνει κατά πολύ ή έχει κατά λάθος ανταλλαχθεί µε έναν άλλο δείκτη, 
το µοτίβο είναι διαστρεβλωµένο. Η Brainlab συνιστά να χρησιµοποιείτε πάντοτε την 
επιλογή pÜáÑí=é~ííÉêå, ώστε το µοτίβο δεικτών να µετακινείται κατά προσέγγιση στην 
τελική του θέση. Στη συνέχεια, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακριβής εντοπισµός για κάθε 
δείκτη χωριστά.
Η ποιότητα αυτής της συµφωνίας δεικτών παρουσιάζεται ως η ρίζα µέσου όρου των 
τετραγώνων όλων των αποκλίσεων µεταξύ όλων των δεικτών που χρησιµοποιούνται για 
αυτή τη συµφωνία. Οσο χαµηλότερη είναι αυτή η τιµή, τόσο καλύτερη είναι η συµφωνία 
των δύο µοτίβων δεικτών. Οι υψηλότερες τιµές πιθανόν να δηλώνουν µια διαστρέβλωση ή 
µια παραµόρφωση µέσα στο πραγµατικό µοτίβο δεικτών.
Η µέγιστη περιστροφή του µοτίβου εµφυτευµένων δεικτών για το οποίο χρησιµοποιείται η 
ισοµετρική συµφωνία είναι 10°. Αν οι εµφυτευµένοι δείκτες περιστραφούν περισσότερο 
από 10°, εκτελείται συµφωνία κέντρου βαρύτητας.

Ò¼ý¾ğÞ˝ˇ=ð˚Þ½¹−¼=
Łˇ¹Ć½ž½ˇ²

Αν είναι διαθέσιµοι µόνο ένας ή δύο δείκτες, το σύστηµα προσφέρεται να αντιστοιχίσει το 
κέντρο βαρύτητας των µοτίβων δεικτών. Ως αποτέλεσµα, διαθέσιµες είναι µόνο οι 
παράλληλες µετατοπίσεις, καθώς δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός των περιστροφών για τις 
πληροφορίες µίας µεµονωµένης τρισδιάστατης προβολής. Επιπλέον, το σφάλµα που 
προκαλείται από µια αλλαγή στη θέση ενός δείκτη δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί και 
οδηγεί σε εσφαλµένο αποτέλεσµα. Αν, για παράδειγµα, έχει παρεκκλίνει ένας δείκτης, το 
κέντρο βαρύτητας µετακινείται στην ίδια κατεύθυνση. Συνεπώς, η µετατόπιση διόρθωσης 
βασίζεται στην παρέκκλιση του δείκτη και όχι στην κίνηση κάποιου οργάνου. Συνεπώς, η 
επιλογή πρέπει πάντοτε να γίνεται µε επιφύλαξη. 

Βεβαιωθείτε ότι οι εµφυτευµένοι δείκτες έχουν αντιστοιχιστεί σωστά στα δύο 
σύνολα εικόνων. Αν έχει χρησιµοποιηθεί η συµφωνία κέντρου βαρύτητας, η 
αντιστοίχιση µπορεί να µην είναι σωστή, καθώς το µοτίβο των δεικτών στην κάθε 
περίπτωση δε χρειάζεται απαραίτητα να αντιστοιχεί. Η διόρθωση αποτελείται 
µόνο από παράλληλες µετατοπίσεις. Οι περιστροφές δεν αξιολογούνται.
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fl¼½şýˇ½ž=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž=ŠšÐð½ćÞ

Το bñ~Åqê~Å εκτελεί τα παρακάτω βήµατα για την ανίχνευση των εµφυτευµένων δεικτών 
αναφοράς στην εικόνα ακτίνων Χ:
• Σε αυτές τις εικόνες εφαρµόζεται ένας ειδικός πυρήνας ανίχνευσης δεικτών. Αυτό το 
φίλτρο εκτιµά την πιθανότητα κάθε εικονοστοιχείο να αποτελεί µέρος ενός 
εµφυτευµένου δείκτη και παράγει µια ενδιάµεση εικόνα.

• Οι ενδιάµεσες εικόνες υποβάλλονται σε επεξεργασία από έναν αλγόριθµο επέκτασης 
περιοχών, ώστε να βρεθούν συνδεδεµένες περιοχές που ανήκουν στον ίδιο δείκτη 
αναφοράς.

• Οι δέκα “πιο πιθανές” θέσεις δεικτών αναφοράς εξάγονται από καθεµία από τις δύο 
εικόνες.

Τα γνωστά χαρακτηριστικά προβολής κάθε εικόνας χρησιµοποιούνται για να καθοριστούν 
οι πιθανές θέσεις των δεικτών δύο διαστάσεων που µπορούν να ανακατασκευαστούν σε 
θέσεις τριών διαστάσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, το bñ~Åqê~Å ελέγχει ποιες ευθείες 
προβολής µίας εικόνας διασταυρώνονται µε τις ευθείες προβολής από την άλλη εικόνα. Τα 
σηµεία δύο διαστάσεων που δεν είναι δυνατόν να ανακατασκευαστούν σε µια θέση τριών 
διαστάσεων απορρίπτονται.
Οταν καθοριστούν όλες οι θέσεις τριών διαστάσεων, αυτές οι θέσεις συγκρίνονται µε τις 
θέσεις των εµφυτευµένων δεικτών που ορίζονται στο σύνολο δεδοµένων CT. Το σύστηµα 
καθορίζει µε ποιες πιθανές θέσεις δεικτών µπορεί να συµφωνήσει το πρότυπο των δεικτών 
από το σύνολο δεδοµένων CT. Ολες οι πρόσθετες (ψευδώς θετικές) θέσεις απορρίπτονται 
και αποµένουν µόνο οι πραγµατικοί δείκτες.
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NSKQ ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=Eˇð½˝Þš²=ı=J=aooF

NSKQKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

∆ίνονται δύο εικόνες ακτίνων Χ ενός προ-τοποθετηµένου ασθενούς (π.χ. µέσω δεικτών 
δέρµατος). Οι ιδιότητες χαρτογράφησης του συστήµατος κάµερας υπέρυθρων είναι 
γνωστές (βαθµονόµηση της κάµερας) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα.
Υπολογίζονται δύο DRR από το CT σχεδιασµού. Η θέση του CT στο σύστηµα 
συντεταγµένων του γραµµικού επιταχυντή αντιστοιχεί στην αναµενόµενη θέση του 
ασθενούς βάσει του συστήµατος υπέρυθρων. Από αυτήν τη θέση της εικόνας CT, µία DRR 
που αντιστοιχεί σε κάθε σωλήνα ακτίνων Χ υπολογίζεται µε τις παραµέτρους 
χαρτογράφησης του συγκεκριµένου σωλήνα.
Αν ο ασθενής βρίσκεται ήδη στην αναµενόµενη θέση, οι εικόνες ακτίνων Χ και DRR 
εµφανίζουν τις ίδιες οστικές δοµές στις ίδιες θέσεις.
Αν ο ασθενής δε βρίσκεται στην αναµενόµενη θέση, οι ίδιες οστικές δοµές είναι ορατές σε 
διαφορετικές θέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να καθοριστεί µια αλλαγή στη 
ρύθµιση του ασθενούς, ώστε, µετά την αλλαγή, δύο νέες εικόνες ακτίνων Χ να συµφωνούν 
µε τις DRR. Για ένα παράδειγµα µη σύµφωνων εικόνων ακτίνων Χ και DRR, βλ. 
εικόνα 198. Ανατρέξτε στις επικαλυπτόµενες εικόνες στα δεξιά.
Το λογισµικό χρησιµοποιεί µια προ-σύντηξη βάσει τριών βαθµών ελευθερίας, η οποία 
λαµβάνει υπόψη µόνο τη µετατόπιση και στη συνέχεια ρυθµίζει µε ακρίβεια τη σύµπτωση 
µε έξι βαθµούς ελευθερίας, που λαµβάνει υπόψη και την περιστροφή.
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ÒĆý×½ğ³ž=½¹ÐćÞ=
Łˇ¦ýćÞ=
šÝš¼¦š¹˝ˇ²

Πρέπει να καθοριστεί µόνο µια µετατόπιση τριών διαστάσεων για τον ασθενή από τις δύο 
µετατοπίσεις δύο διαστάσεων που είναι απαραίτητες για τη συµφωνία των εικόνων. 
Πρόκειται για µια δευτερεύουσα εργασία, καθώς οι χωρικές σχέσεις και οι συντελεστές 
ζουµ µεταξύ των σωλήνων ακτίνων Χ και του ασθενούς είναι γνωστές.

 Εικόνα 198. Ακτίνες Χ, DRR και συντηγµένες εικόνες

Στη συνέχεια, το bñ~Åqê~Å πρέπει να εκτελέσει (αυτόµατη) συµφωνία των αντίστοιχων 
εικόνων ακτίνων Χ και DRR.
Για κάθε ζεύγος εικόνων, βελτιστοποιείται ένα µέτρο οµοιότητας µετατοπίζοντας τις 
εικόνες σε σχέση µε τις άλλες. Αυτό το µέτρο οµοιότητας βασίζεται κυρίως στις κορυφές 
και παρέχει υψηλή απόκριση αν είναι ορατές έντονες κορυφές στην ίδια θέση. Κορυφές που 
δεν αντιστοιχούν σε οστά, π.χ. τα τεχνικά σφάλµατα πλέγµατος και το περίγραµµα του 
οπτικού πεδίου στις εικόνες ακτίνων Χ (βλ. εικόνα 198 στη σελίδα 432), δεν έχουν 
αντιστοιχίες στην άλλη εικόνα και συνεπώς έχουν µικρή επίδραση στο µέτρο οµοιότητας.

Ακτίνες Χ (σωλήνας 1) DRR (σωλήνας 1) Ακτίνες Χ + DRR (1)

Ακτίνες Χ (σωλήνας 2) DRR (σωλήνας 2) Ακτίνες Χ + DRR (2)
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Στην παρακάτω εικόνα (βλ. εικόνα 199 στη σελίδα 433) παρουσιάζεται η απόκριση του 
µέτρου οµοιότητας για διαφορετικές µετατοπίσεις. Ενα έντονο µέγιστο δηλώνει τη σωστή 
θέση συµφωνίας.

 Εικόνα 199. Οµοιότητα για διάφορες µετατοπίσεις δύο διαστάσεων

Η µέθοδος βελτιστοποίησης που χρησιµοποιείται για την εύρεση του µέγιστου του µέτρου 
οµοιότητας είναι ιδιαίτερα γρήγορη, ακριβής και εύρωστη. ∆εν επηρεάζεται από εσφαλµένα 
µέγιστα και µπορεί να διορθώσει ακόµη και πολύ µεγάλες αρχικές µετατοπίσεις. Ενας 
µεγάλος αριθµός πειραµάτων έχει δείξει ότι είναι δυνατή η επιτυχής σύµπτωση ακόµη και 
εικόνων ακτίνων Χ/DRR ιδιαίτερα χαµηλής ποιότητας.

ÒĆý×½ğ³ž=˚þÐ=
Łˇ¦ýćÞ=
šÝš¼¦š¹˝ˇ²

Για να εκτελεστεί σύµπτωση που λαµβάνει υπόψη τη θέση καθώς και τον προσανατολισµό 
του ασθενούς, πρέπει να χρησιµοποιηθεί σύµπτωση έξι βαθµών ελευθερίας. Σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να αποδοθούν ορισµένες εκατοντάδες εικόνες DRR από διάφορες θέσεις 
και προσανατολισµούς, ώστε να βρεθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα. Για να υπολογιστεί η 
σύµπτωση αποδοτικά, χρησιµοποιείται µια γρήγορη και υψηλής ποιότητας µέθοδος 
απόδοσης DRR. 
Για να συγκριθούν οι εικόνες ακτίνων Χ µε τις εικόνες DRR, χρησιµοποιείται το ίδιο µέτρο 
οµοιότητας µε αυτό που χρησιµοποιείται για τη σύντηξη τριών βαθµών ελευθερίας. Σε 
αντίθεση µε άλλες µεθόδους σύµπτωσης έξι βαθµών ελευθερίας, αυτό το µέτρο οµοιότητας 
δε βασίζεται σε χαρακτηριστικά χρησιµοποιώντας ανατοµικά ορόσηµα, αλλά σε εικόνες 
και επεξεργάζεται άµεσα τις τιµές εικονοστοιχείων των εικόνων. 
Το υπόλοιπο µέρος του αλγόριθµου σύµπτωσης έξι βαθµών ελευθερίας είναι µια αποδοτική 
µέθοδος βελτιστοποίησης που απαιτεί όσο το δυνατόν λιγότερες συγκρίσεις εικόνων. Για 
αυτόν το λόγο, η Brainlab χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο µε τετραγωνική σύγκλιση. Για να 
δοθεί στον αλγόριθµο βελτιστοποίησης µια καλή αρχική τιµή, χρησιµοποιείται η σύντηξη 
3 βαθµών ελευθερίας. 
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NSKR ‚Ðş¹¦ğ³ž=šÐðşÞğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı=

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Κατά τη λήψη εικόνων διόρθωσης ακτίνων Χ, αποθηκεύονται διάφοροι τύποι εικόνων, 
όπως επεξηγείται παρακάτω.

Èš¼ð˚²=šÐðşÞš² Και για τους δύο επίπεδους ανιχνευτές πρέπει να ληφθούν πέντε λευκές εικόνες στη 
διάρκεια της λήψης εικόνων διόρθωσης ακτίνων Χ. Η έκθεση αυτών των εικόνων πρέπει 
να είναι µεταξύ 15% και 30%. Για κάθε επίπεδο ανιχνευτή, µεσοτιµούνται οι πέντε λευκές 
εικόνες για περαιτέρω χρήση.

„ÐðşÞš²=ˇ×şðÝÐ³ž² Οι εικόνες απόκλισης λαµβάνουν υπόψη το σκοτεινό ρεύµα κάθε εικονοστοιχείου του 
επίπεδου ανιχνευτή. Ως αποτέλεσµα, οι εικόνες διαβάζονται από τον ανιχνευτή χωρίς 
έκθεση ακτίνων Χ. Για να µειωθεί το επίπεδο του θορύβου, πραγµατοποιείται ανάγνωση 
και µεσοτίµηση ενός µεγάλου αριθµού εικόνων απόκλισης.

„ÐðşÞš²=ˇ×−ÝˇŁ¸² Οι εικόνες απολαβής είναι απαραίτητες για να οµογενοποιηθούν οι διάφορες ευαισθησίες 
των εικονοστοιχείων σε κάθε εικόνα ακτίνων Χ. Οι εικόνες απολαβής υπολογίζονται µε τη 
βοήθεια των εικόνων απόκλισης και των λευκών εικόνων. Κατά τη λήψη εικόνων 
διόρθωσης ακτίνων Χ (βλ. “Λήψη εικόνων διόρθωσης ακτίνων Χ” στη σελίδα 368), 
λαµβάνονται πέντε λευκές εικόνες για κάθε ανιχνευτή. Αυτές οι εικόνες µεσοτιµούνται και 
καθορίζεται η διάµεσος τιµή αυτής της µεσοτιµηµένης εικόνας. Στη συνέχεια, τα 
εικονοστοιχεία των εικόνων απολαβής υπολογίζονται ως εξής:

„ÐðşÞš²=
šÝˇ½½ğýˇ½ÐðćÞ=
šÐð−Þ−³½−Ð₣š˝ğÞ

Με τη βοήθεια των εικόνων ελαττωµατικών εικονοστοιχείων, µπορούν να διορθωθούν 
ελαττώµατα στον επίπεδο ανιχνευτή. Κατά τη διάρκεια της λήψης ακτίνων Χ, σε αυτά τα 
εικονοστοιχεία  που σηµαίνονται στις εικόνες ελαττωµατικών εικονοστοιχείων 
παρεµβάλλεται η µέση τιµή των οκτώ παρακείµενων εικονοστοιχείων στην εικόνα 
ακτίνων Χ.

offsetwhite
whitegain pixelpixel

medianpixel
−

= 65535
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NSKS Úˇ₣š˝ˇ=š×ˇÝ¸¦š¼³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Για την ταχεία επαλήθευση, λαµβάνεται µόνο µία εικόνα ακτίνων Χ. Συνεπώς δεν είναι 
δυνατός ο υπολογισµός µιας µετατόπισης τριών διαστάσεων για τον ασθενή. Για να 
ελεγχθεί αυτόµατα η θέση του ασθενούς βάσει της µίας εικόνας ακτίνων Χ, το bñ~Åqê~Å
διακρίνει µεταξύ της σύντηξης εµφυτευµένων δεικτών και της (αυτόµατης, έξι διαστάσεων) 
οστικής σύντηξης.

Ó¹−Ł−ÝÐð−˝=
×ˇ¹˙ł−Þ½š²

 Εικόνα 200. Προβολή µετατόπισης στον επίπεδο ανιχνευτή

Με τη διαδικασία ταχείας επαλήθευσης υπολογίζεται µια µετατόπιση εντός του επιπέδου 
του επίπεδου ανιχνευτή. Η πραγµατική µετατόπιση του ασθενούς κανονικά θα είναι 
µεγαλύτερη από αυτή τη µετατόπιση. 
Οπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγµα, θα ανιχνευτεί η ίδια µετατόπιση όταν ο ασθενής 
µετακινηθεί από τη θέση p στη θέση p' και όταν ο ασθενής µετακινηθεί από τη θέση p στη 
θέση p'', παρόλο που η µετατόπιση από τη  θέση p στη θέση p'' είναι στην 
πραγµατικότητα µεγαλύτερη.

ÒĆÞ½žþž=
šý¾¼½š¼ý˚ÞğÞ=
ŠšÐð½ćÞ

Αν η τελευταία διόρθωση ακτίνων Χ βασίστηκε στη σύντηξη εµφυτευµένων δεικτών, η 
ταχεία επαλήθευση θα βασιστεί επίσης στους εµφυτευµένους δείκτες. Αντί να 
χρησιµοποιηθούν οι θέσεις των εµφυτευµένων δεικτών που ορίστηκαν στο σύνολο 
δεδοµένων CT, χρησιµοποιούνται ως αναφορά οι θέσεις που ορίστηκαν από το χρήστη κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας διόρθωσης ακτίνων Χ. Οι θέσεις αυτών των δεικτών 
περιστρέφονται γύρω από το ισόκεντρο βάσει των υπολειπόµενων γωνιών περιστροφής που 
παρέχει το σύστηµα ιχνηλάτησης υπέρηχων. Αυτές οι θέσεις εµφανίζονται ως κύκλοι ανοχής 
στην εικόνα ακτίνων Χ.
Στην εικόνα ακτίνων Χ, οι θέσεις των εµφυτευµένων δεικτών ανιχνεύονται µέσω της 
αυτόµατης ανίχνευσης δεικτών και εµφανίζονται ως πράσινοι σταυροί. Εµφανίζεται 
προειδοποίηση όταν ένας από τους πράσινους σταυρούς βρίσκεται εκτός του αντίστοιχου 
κύκλου ανοχής.

Κορυφή κρεβατιού

Επίπεδος ανιχνευτής 1

Σωλήνας 1
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ÒĆÞ½žþž=šÐðşÞğÞ=
Eˇð½˝Þš²=ıLaooF=

Για να ανιχνευτεί αυτόµατα µια µετατόπιση µεταξύ µίας εικόνας ακτίνων Χ και µιας 
εικόνας DRR, το bñ~Åqê~Å χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο σύµπτωσης εικόνων 2D/2D. Το 
µέτρο οµοιότητας είναι το ίδιο όπως και για τη σύµπτωση έξι βαθµών ελευθερίας. Η εικόνα 
DRR που χρησιµοποιείται για τη σύµπτωση αποδίδεται στη θέση του ισόκεντρου 
χρησιµοποιώντας τις γωνίες που παρατηρεί το σύστηµα ιχνηλάτησης υπέρυθρων. Μετά τη 
λήψη της εικόνας, το διάνυσµα µετατόπισης δύο διαστάσεων που προκύπτει υπολογίζεται 
στο επίπεδο της εικόνας ακτίνων Χ από τον αλγόριθµο σύµπτωσης εικόνων δύο 
διαστάσεων. Αυτή η µετατόπιση απεικονίζεται µε την εµφάνιση του πορτοκαλί σταυρού 
του ισόκεντρου ακτίνων Χ στη θέση που µετατοπίστηκε. Εµφανίζεται προειδοποίηση όταν 
η µετατόπιση που ανιχνεύτηκε υπερβαίνει το δεδοµένο κατώφλι.
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NSKT Óˇ¹ˇ¦Ć¹ğ³ž

NSKTKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Με τη λειτουργία παραθύρωσης µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις παραθύρωσης των 
εικόνων που εµφανίζονται τη δεδοµένη στιγµή. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η 
κατανοµή των µεταβλητών των επιπέδων του γκρίζου σε ολόκληρο το εύρος των 
πληροφοριών της υπολογισµένης πυκνότητας, ώστε να µπορεί να βελτιωθεί η ορατότητα ή 
η αντίθεση των δοµών.
Κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής απεικόνισης CT, οι πληροφορίες της πυκνότητας 
αξιολογούνται σε διεθνείς µονάδες Hounsfield (HU) σε µια κλίµακα από -1.024 έως 3.071. 
Αυτή η κλίµακα ορίζεται ως 0 για το νερό (1,0 g/cm3) και -1.000 για τον αέρα. Κατά τη 
διάρκεια της νευρολογικής απεικόνισης µε σάρωση CT, χρησιµοποιείται συνήθως ένα 
επίπεδο 40 HU και ένα πλάτος 100 HU για να υπάρχει αντίθεση µε τον ιστό του εγκεφάλου.

 Εικόνα 201. Παράµετροι παραθύρωσης

• iÉÑí: ορίζει τη µικρότερη µονάδα Hounsfield (HU) που χρησιµοποιείται για την 
παραθύρωση. Ολες οι τιµές που είναι µικρότερες από την τιµή iÉÑí εµφανίζονται µε 
µαύρο χρώµα.

• oáÖÜí: ορίζει τη µεγαλύτερη HU που χρησιµοποιείται για την παραθύρωση. Ολες οι 
τιµές που είναι µεγαλύτερες από την τιµή oáÖÜí εµφανίζονται µε λευκό χρώµα.

• iÉîÉä: ορίζει την τιµή µεταξύ του αριστερού και του δεξιού κατωφλίου. Με την 
αύξηση ή τη µείωση της τιµής iÉîÉä αλλάζει επίσης το αριστερό και το δεξιό κατώφλι.

• táÇíÜ: ορίζει τη διαφορά µεταξύ του δεξιού και του αριστερού κατωφλίου. 
Αυξάνοντας το πλάτος, οι τιµές για το δεξιό και το αριστερό επεκτείνονται σε κάθε 
πλευρά. Μειώνοντας το πλάτος, οι τιµές για το αριστερό και το δεξιό προσεγγίζουν την 
τιµή iÉîÉä από κάθε πλευρά.
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Û×−Ý−łÐ³ýş²=½−¼=
ˇÞˇ×Þš¼³½Ðð−Ć=
³¸ýˇ½−²=ˇ×ş=½−¼²=
−¹ˇ½−Ć²=Šš˝ð½š²=
³ćýˇ½−²

Το αναπνευστικό σήµα που χρησιµοποιείται από το σύστηµα bñ~Åqê~Å βασίζεται στην κίνηση 
των θέσεων των δεικτών σώµατος, όπως ανιχνεύονται από τις κάµερες υπέρυθρων. Επειδή το 
αναπνευστικό σήµα δεν πρέπει να επηρεάζεται από τις κινήσεις του κρεβατιού (οι οποίες είναι 
απαραίτητες για τη διόρθωση της αρχικής µετατόπισης), τοποθετείται στο οπτικό πεδίο της 
κάµερας και µια δοµή αναφοράς. Οι θέσεις των δεικτών σώµατος στον ασθενή ιχνηλατούνται 
σε σχέση µε τη θέση του αστέρα αναφοράς, ώστε καµία κίνηση του κρεβατιού να µην επηρεάσει 
το υπολογιζόµενο αναπνευστικό σήµα. Αυτό σηµαίνει ότι αν ο αστέρας αναφοράς δεν 
ανιχνευθεί από το σύστηµα, δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός του αναπνευστικού σήµατος.
Μόνο η κατακόρυφη κίνηση των δεικτών σώµατος χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του 
σήµατος. Αυτό γίνεται για να µειωθεί η επίδραση της µετατόπισης του δέρµατος στο σήµα. 
Οι µικρές κινήσεις των χεριών και των ώµων του ασθενούς µπορούν να οδηγήσουν σε µικρές 
µετατοπίσεις του δέρµατος σε σχέση µε το θώρακα. Αυτές οι µετατοπίσεις είναι εφαπτόµενες 
στο δέρµα του ασθενούς και, εποµένως, βρίσκονται στο οριζόντιο επίπεδο. Καθώς 
λαµβάνεται υπόψη µόνο η κατακόρυφη κίνηση, αυτές οι οριζόντιες κινήσεις δεν επηρεάζουν 
τον υπολογισµό του σήµατος.

„×ÐÝ−ł¸=½ğÞ=
ŠšÐð½ćÞ=×−¼=
₣¹ž³Ðý−×−Ð−ĆÞ½ˇÐ=
łÐˇ=½−Þ=¼×−Ý−łÐ³ýş=
½−¼=̌ Þˇ×Þš¼³½Ðð−Ć=
³¸ýˇ½−²

Οι δείκτες πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισµένα κριτήρια, ώστε να χρησιµοποιηθούν για 
τον υπολογισµό του αναπνευστικού σήµατος:
• Το πρώτο κριτήριο είναι η ελάχιστη κατακόρυφη κίνηση. Η ελάχιστη απαιτούµενη 
κατακόρυφη κίνηση µπορεί να οριστεί στο αρχείο ini στην περιοχή 
SignalMinAbsAmpl=0.200000. Η τιµή περιγράφει την απαιτούµενη κατακόρυφη 
κίνηση σε [mm] και είναι δυνατό να τροποποιηθεί, αν απαιτείται. 

• Το δεύτερο κριτήριο είναι η σχετική κίνηση κάθε δείκτη σε σύγκριση µε το µέσο όρο 
των άλλων δεικτών που ικανοποιούν το πρώτο κριτήριο. Η τιµή 
SignalMinRelAmpl=0.500000 περιγράφει την απαιτούµενη σχετική κίνηση. Η 
προεπιλεγµένη τιµή, 0,5, αντιστοιχεί στο 50% του µέσου εύρους.

Û×−Ý−łÐ³ýş²=½−¼=
ˇÞˇ×Þš¼³½Ðð−Ć=
³¸ýˇ½−²=ýš=₣¹¸³ž=
³½ˇ¦ýÐ³ý˚Þž²=
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ²=
ýš³−½˝ýž³ž²

Αν η κίνηση ενός από τους δείκτες που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό είναι πολύ 
υψηλότερη από την κίνηση των άλλων δεικτών, ίσως το σήµα να εξαρτάται υπερβολικά 
πολύ από το συγκεκριµένο δείκτη. Επειδή ένα σήµα που βασίζεται σε ένα µόνο δείκτη 
µπορεί να έχει πολύ θόρυβο, η σταθµισµένη διαδικασία µεσοτίµησης µειώνει το συντελεστή 
βάρους των εν λόγω δεικτών, ώστε κάθε δείκτης να έχει την ίδια επίδραση στο σήµα, 
ανεξάρτητα από το εύρος της κίνησής του (για τον υπολογισµό του σήµατος χρησιµοποιείται 
η κανονικοποιηµένη κατακόρυφη κίνηση).

„Ý˙₣Ð³½−²=
ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞ−²=
ˇ¹Ð¦ýş²=ŠšÐð½ćÞ=
łÐˇ=½−Þ=¼×−Ý−łÐ³ýş=
šÞş²=
ˇÞˇ×Þš¼³½Ðð−Ć=
³¸ýˇ½−²

Για τον υπολογισµό ενός έγκυρου αναπνευστικού σήµατος χρειάζονται τουλάχιστον 5 ορατοί 
δείκτες. Τουλάχιστον 3 από τους 5 αυτούς ορατούς δείκτες πρέπει να έχουν επαρκή κίνηση, 
ώστε να ληφθούν υπόψη για το αναπνευστικό σήµα. ∆ιαφορετικά, µια ένδειξη προειδοποίησης 
ενηµερώνει το χρήστη ότι χρησιµοποιείται πολύ µικρός αριθµός δεικτών για τον υπολογισµό 
του αναπνευστικού σήµατος. Αν ο χρήστης αγνοήσει αυτό το µήνυµα, είναι δυνατό να συνεχίσει 
µε ένα αναπνευστικό σήµα που θα βασίζεται σε ένα µόνο δείκτη, αρκεί να είναι ορατοί 5 δείκτες 
συνολικά. Οι δείκτες που δεν χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αναπνευστικού 
σήµατος, είναι απαραίτητοι για την παρακολούθηση της θέσης του ασθενούς. Εποµένως, δεν 
είναι ποτέ δυνατό να συνεχιστεί η διαδικασία, αν είναι ορατοί λιγότεροι από 5 δείκτες.
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„×˝Š¹ˇ³ž=̌ ×−¼³˝ˇ²=
ŠšÐð½ćÞ=³½−=
ˇÞˇ×Þš¼³½Ððş=³¸ýˇ

Για λόγους ασφάλειας, µόλις γίνει αντιληπτή η απουσία έστω και ενός δείκτη (από εκείνους 
που είχαν επιλεγεί αρχικά για τον υπολογισµό του αναπνευστικού σήµατος), δεν γίνεται 
υπολογισµός του αναπνευστικού σήµατος και δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της δέσµης, 
έως ότου να καταστούν ορατοί και πάλι όλοι οι δείκτες. Αν, σε µια δεδοµένη χρονική 
στιγµή, δεν είναι ορατοί όλοι οι δείκτες, η παρεκβαλόµενη αναπνευστική φάση δεν 
υπολογίζεται έως ότου καταστούν διαθέσιµα αρκετά σηµεία δεδοµένων για τον υπολογισµό 
µιας αξιόλογης καµπύλης παρεκβολής. 

Ô¼¦ýş²=ŠšÐłý˙½ğÞL
šÞžý˚¹ğ³ž²=½ž²=
ð˙ýš¹ˇ²=
¼×˚¹¼¦¹ğÞ

Ο ρυθµός ενηµέρωσης της κάµερας εξαρτάται από τον αριθµό των συντεταγµένων δείκτη 
που πρόκειται να µεταφερθούν, από το µοντέλο της κάµερας και από το φόρτο της CPU. Το 
λογισµικό bñ~Åqê~Å παρακολουθεί το ρυθµό ενηµέρωσης και µπορεί να προσαρµοστεί 
ανάλογα, αν αυτός αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου.
Οι τυπικές τιµές ρυθµού ενηµέρωσης είναι 18 Hz για τις κάµερες Polaris (ενσωµατωµένη 
στερεοσκοπική κάµερα) και 12 Hz για τις κάµερες Qualisys (δύο ανεξάρτητες κάµερες 
τοποθετηµένες σε ράγα αλουµινίου). 

ÒĆ³½žýˇ=ˇð½˝ÞğÞ=ı=
³¼ł₣¹−ÞÐ³ý˚Þ−=ýš=
½žÞ=ˇÞˇ×Þ−¸

Το σύστηµα συγχρονισµού πρέπει να λαµβάνει εικόνες σε συγκεκριµένους χρόνους. 
Αν  χρησιµοποιούταν  σταθερός  ρυθµός  ανανέωσης  για  τους  ανιχνευτές ,  θα  
περιοριζόµασταν σε µια επαναλαµβανόµενη χρονική υποδιαίρεση περίπου 250 ms 
(ενσωµάτωση + χρόνος ανάγνωσης). 
Για το λόγο αυτό, η ανάγνωση του ανιχνευτή ελέγχεται µέσω λογισµικού. Το λογισµικό 
διαβάζει τους ανιχνευτές κάθε 150 ms. Ετσι εξασφαλίζεται ότι δε θα συσσωρευτεί φορτίο 
στον ανιχνευτή µε την πάροδο του χρόνου. Αν προβλέπεται να ληφθεί εικόνα στο εγγύς 
µέλλον (µε βάση την παρεκβολή του αναπνευστικού σήµατος), η ανανέωση του ανιχνευτή 
διακόπτεται και ο ανιχνευτής παραµένει αδρανής για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 
(ο  ανιχνευτής  είναι  έτοιµος  για  ακτινοβόληση).  Αυτό  το  χρονικό  παράθυρο  
χρησιµοποιείται για την ακτινοβόληση του ανιχνευτή. Το παράθυρο που περιλαµβάνει τον 
προηγούµενο κύκλο ανάγνωσης είναι 800 ms, δηλαδή υπάρχει χρονική υποδιαίρεση 
650 ms για την ακτινοβόληση του ανιχνευτή.
Η ενεργοποίηση της γεννήτριας ελέγχεται µέσω λογισµικού και είναι ανεξάρτητη από τον 
κύκλο ανάγνωσης του ανιχνευτή. Ενας τυπικός χρόνος ακτινοβόλησης των σωλήνων είναι 
περίπου 100 ms. Η ακτινοβόληση µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή εντός της χρονικής 
υποδιαίρεσης των 650 ms του ανιχνευτή. Ετσι, το λογισµικό είναι σε θέση να 
χρονοµετρήσει µε ακρίβεια  την ακτινοβόληση , καθώς για την παρεκβολή του 
αναπνευστικού σήµατος απαιτείται µικρότερο χρονικό διάστηµα. Αυτό είναι σηµαντικό, 
επειδή η γεννήτρια ανταποκρίνεται πολύ ταχύτερα από τον επίπεδο ανιχνευτή. Ανάλογα µε 
τη γεννήτρια, ο χρόνος από την ενεργοποίηση της γεννήτριας µέχρι την έναρξη της έκθεσης 
είναι 20 ms ή λιγότερο, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για να τεθεί ο ανιχνευτής σε 
κατάσταση ετοιµότητας για απεικόνιση είναι ένας πλήρης κύκλος 150 ms. Η παρεκβολή 
του αναπνευστικού κύκλου ενός πραγµατικού ασθενή σε τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα θα 
είχε ως αποτέλεσµα µη αποδεκτή χρονική ακρίβεια.
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‚Ð˙¹ðšÐˇ=˚ð¦š³ž²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Για να είναι αποδεκτή η ποιότητα εικόνας, οι σωλήνες πρέπει να εκπέµπουν ακτινοβολία 
σε περίοδο περίπου 100 έως 125 ms. Εποµένως, η εικόνα είναι κάπως θολή σε αυτό το 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για να λάβει τη βέλτιστη αντιστοίχιση µεταξύ της εικόνας και 
της χρονικής σήµανσης κατά την οποία ελήφθη, το σύστηµα επιχειρεί να ενεργοποιήσει την 
έκθεση ακτίνων Χ µε τέτοιον τρόπο, ώστε ο στοχευόµενος χρόνος να αντιστοιχεί µε το 
ήµισυ της διάρκειας της έκθεσης.
Παράδειγµα: αν η διάρκεια της έκθεσης είναι 100 ms, ο σωλήνας αρχίζει την ακτινοβόληση 
50 ms πριν από το χρόνο στον οποίο θα πρέπει να ληφθεί η εικόνα και σταµατά την 
ακτινοβόληση 50 ms µετά την πάροδο αυτού του χρόνου.

Ó¹−ł¹ˇýýˇ½Ð³ýş²=
Ý¸Ğž²=ˇð½˝ÞğÞ=ı=
ˇð¹ÐŁš˝ˇ²

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ=περιλαµβάνει µια κάµερα υπέρυθρων, έναν υπολογιστή, ένα 
σύστηµα ακτίνων Χ kV και µια διεπαφή για το γραµµικό επιταχυντή. Το σύστηµα ακτίνων 
X αποτελείται από τη γεννήτρια ακτίνων Χ, δύο σωλήνες ακτίνων Χ και επίπεδους 
ανιχνευτές. Το σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ είναι ένα σύστηµα πραγµατικού χρόνου που 
επεξεργάζεται τα δεδοµένα του αισθητήρα µέσω λογισµικού και τα χρησιµοποιεί για να 
τεθούν σε λειτουργία οι ενεργοποιητές. Τα εξαρτήµατα ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού και λογισµικού που συµµετέχουν στη διαδικασία εισάγουν χρόνους αναµονής 
που επηρεάζουν το χρόνο ανταπόκρισης του συστήµατος. Το σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται σε αυτούς τους χρόνους αναµονής, για να 
παρέχει ανταπόκριση ακριβείας από τον ενεργοποιητή.

 Εικόνα 202

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ έχει δύο στόχους:
• Τη λήψη εικόνων ακτίνων Χ kV, όταν ο ασθενής βρίσκεται σε µια συγκεκριµένη 
αναπνευστική θέση. 

• Τη διανοµή της δέσµης θεραπείας µόνο σε συγκεκριµένο εύρος του αναπνευστικού 
κύκλου. 
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Η τρέχουσα θέση του αναπνευστικού κύκλου του ασθενούς µετριέται µε την ιχνηλάτηση 
των ανακλαστικών δεικτών που υπάρχουν στο στήθος του ασθενούς και οι οποίοι κινούνται 
µε τον αναπνευστικό κύκλο. 
Οι κάµερες υπέρυθρων παρακολουθούν τους δείκτες και στέλνουν δεδοµένα θέσης στον 
υπολογιστή. Ο υπολογιστής υπολογίζει την τρέχουσα θέση του αναπνευστικού κύκλου και 
πρέπει να ελέγξει τα εξαρτήµατα του συστήµατος ακτίνων Χ και του γραµµικού επιταχυντή 
µε τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.

flÞ½Ð³½˙¦ýÐ³ž=
₣¹şÞğÞ=ˇÞˇý−Þ¸²=
½−¼=³¼³½¸ýˇ½−²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Το σύστηµα ακτίνων X χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της θέσης των δεικτών αναφοράς 
και για τον προσδιορισµό της θέσης του ισόκεντρου σε µια συγκεκριµένη θέση του 
αναπνευστικού κύκλου. Στη συνέχεια, ο ασθενής τοποθετείται µε τέτοιον τρόπο, ώστε το 
ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή να αντιστοιχεί στο ισόκεντρο του όγκου. Πιθανό 
σφάλµα στο χρόνο της έκθεσης θα απεικονίσει το δείκτη αναφοράς σε διαφορετική θέση, 
λόγω της κίνησης της αναπνοής. Αντίστοιχα, και το ισόκεντρο του όγκου του ασθενούς δεν 
θα τοποθετηθεί σωστά. Επειδή ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που συµµετέχει στη 
διαδικασία εισάγει αρκετούς χρόνους αναµονής, το λογισµικό πρέπει να αντισταθµίσει 
αυτούς τους χρόνους. 
Αυτή η αντιστάθµιση γίνεται µε την παρεκβολή της κίνησης της αναπνοής και τον 
υπολογισµό του αναµενόµενου χρόνου λήψης της εικόνας. Στη συνέχεια, τα εξαρτήµατα του 
συστήµατος ακτίνων Χ ενεργοποιούνται εκ των προτέρων. Κάθε φορά που λαµβάνονται νέα 
δεδοµένα από την κάµερα, ο αναµενόµενος χρόνος λήψης ενηµερώνεται και το σύστηµα 
ακτίνων Χ αναπρογραµµατίζεται σύµφωνα µε τον ενηµερωµένο χρόνο λήψης, αν είναι 
δυνατό. 

 Εικόνα 203

Αν η υπολογισµένη διασταύρωση της καµπύλης παρεκβολής της αναπνοής µε το 
στοχευόµενο επίπεδο απεικόνισης είναι χρονικά πιο µικρή από το χρόνο που απαιτείται για 
την ενεργοποίηση του σωλήνα (+ το ήµισυ της διάρκειας της έκθεσης), ένα ανεξάρτητο 
νήµα λογισµικού χειρίζεται την ενεργοποίηση του σωλήνα. Ετσι, διασφαλίζεται ότι η 
έκθεση θα ξεκινήσει ακριβώς την καθορισµένη ώρα, ανεξάρτητα από το ρυθµό ανανέωσης 
των καµερών υπέρυθρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο ασθενής αναπνέει ακανόνιστα, η παρεκβολή του αναπνευστικού σήµατος 
οδηγεί σε υπολογισµένο χρόνο διασταύρωσης που διαφέρει σηµαντικά από την πραγµατική 
διασταύρωση της αναπνευστικής καµπύλης. Σε αυτή την περίπτωση, η µικρή κουκκίδα που 
εµφανίζεται στην αναπνευστική καµπύλη δεν αντιστοιχεί ακριβώς στο στοχευόµενο επίπεδο, 
στο οποίο θα έπρεπε να είχε ληφθεί η εικόνα. Οταν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις, θα 
πρέπει να επαναλαµβάνεται η λήψη της εικόνας.



QQO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş²

  

ÈšÐ½−¼¹łÐðş½ž½ˇ=
łšÞÞ¸½¹Ðˇ²=
ˇð½˝ÞğÞ=ı

Το λογισµικό ελέγχου του συστήµατος ακτίνων Χ λαµβάνει τον επιθυµητό χρόνο λήψης και 
πρέπει να ελέγξει τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό για να ικανοποιηθεί αυτό το 
αίτηµα. Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός αποτελείται από τα εξής µέρη:
• Τη γεννήτρια ακτίνων Χ, µε τους σωλήνες για την παραγωγή της ακτινοβολίας.
• Τους επίπεδους ανιχνευτές που εντοπίζουν την ακτινοβολία. 
Αν ο χειριστής πατήσει το κουµπί ενεργοποίησης στην κονσόλα της γεννήτριας, η γεννήτρια 
προετοιµάζει το σωλήνα, επιταχύνοντας την περιστροφή της ανόδου και θερµαίνοντας το 
νήµα. Η γεννήτρια στέλνει τώρα ένα σήµα ετοιµότητας στον υπολογιστή bñ~Åqê~Å.
Μόλις ο υπολογιστής στείλει σήµα ενεργοποίησης στη γεννήτρια, η γεννήτρια εφαρµόζει 
υψηλή τάση στο σωλήνα και εκπέµπεται ακτινοβολία. Ωστόσο, στη γεννήτρια MP801 
υπάρχει µια καθυστέρηση 20 ms ανάµεσα στο σήµα ενεργοποίησης και στην αύξηση της 
τάσης. Η νεότερη γεννήτρια HFE601 είναι ταχύτερη και δεν παρουσιάζει αξιοσηµείωτη 
καθυστέρηση.
Ανάλογα µε τη ρύθµιση της γεννήτριας ακτίνων Χ, µεσολαβεί κάποια ώρα µέχρι να 
απενεργοποιηθεί η υψηλή τάση και να διακοπεί η ακτινοβόληση. Εφόσον παρουσιάζουµε 
τη λήψη ως ένα σηµείο στο χρόνο αντί για διάρκεια, θα πρέπει να υποθέσουµε ότι αυτό το 
χρονικό σηµείο βρίσκεται στο µέσο του χρόνου έκθεσης. Η έκθεση πρέπει να ξεκινά στο 
µισό του χρόνου έκθεσης πριν από την υποτιθέµενη ώρα έκθεσης. Εισάγεται έτσι ακόµα µια 
χρονική καθυστέρηση στο σύστηµα ακτίνων Χ, η οποία πρέπει να αντισταθµιστεί.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QQP

flÝłş¹Ð¦ý−Ð

  

flÞ½Ð³½˙¦ýÐ³ž=
₣¹şÞğÞ=ˇÞˇý−Þ¸²=
½−¼=ł¹ˇýýÐð−Ć=
š×Ð½ˇ₣¼Þ½¸

Το σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ επιτρέπει τη διανοµή δόσης από το γραµµικό επιταχυντή, 
µόνο όταν ο όγκος βρίσκεται στη σωστή θέση εντός µιας συγκεκριµένης ανοχής. Η θέση του 
όγκου µεταβάλλεται µε την κίνηση της αναπνοής, η οποία παρακολουθείται από το σύστηµα 
της κάµερας υπέρυθρων. Ο γραµµικός επιταχυντής έχει δυνατότητα ακτινοβόλησης στη 
διάρκεια συγκεκριµένου τµήµατος του αναπνευστικού κύκλου. Οι χρόνοι αναµονής στη 
διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης, από τη λήψη της θέσης του δείκτη υπέρυθρων 
µέχρι τη διανοµή της δέσµης, αντισταθµίζονται από το σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ. 
Η απόφαση για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του γραµµικού επιταχυντή 
εξαρτάται από τα δεδοµένα της κάµερας υπέρυθρων. Για κάθε νέο δείγµα υπέρυθρων, ο 
γραµµικός επιταχυντής είτε ενεργοποιείται είτε απενεργοποιείται. Η κατάσταση της δέσµης 
παραµένει ίδια, έως ότου ληφθεί νέα απόφαση για το επόµενο δείγµα της κάµερας (ή η δέσµη 
απενεργοποιείται, οπότε δεν υπολογίζεται καµία ενηµέρωση εντός της χρονικής ανοχής του 
χρονοµέτρου). Παρόµοια, κάθε απόφαση εφαρµόζεται σε ένα χρονικό εύρος ακτινοβολίας 
ίσο µε το χρόνο ενηµέρωσης της κάµερας. Λόγω των χρόνων αναµονής στο γραµµικό 
επιταχυντή και στο σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ, οι χρόνοι ακτινοβόλησης δεν είναι ίσοι µε το 
χρόνο δείγµατος της κάµερας. Αντίθετα, το χρονικό εύρος ακτινοβολίας µετατοπίζεται από το 
χρόνο αναµονής του γραµµικού επιταχυντή, σε σύγκριση µε το χρόνο δείγµατος της κάµερας. 
Ο χρόνος δείγµατος της κάµερας και ο χρόνος αναµονής του γραµµικού επιταχυντή είναι 
γνωστοί στο σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ. Το σύστηµα υπολογίζει το χρόνο έναρξης και λήξης 
του χρονικού εύρους ακτινοβολίας. Το σύστηµα bñ~Åqê~Å=d~íáåÖ ελέγχει την παρεκβολή 
του αναπνευστικού σήµατος στο χρόνο έναρξης του χρονικού εύρους ακτινοβολίας. Αν και 
οι δύο τιµές βρίσκονται εντός της περιοχής ενεργοποίησης της δέσµης, η δέσµη 
ενεργοποιείται. Αν µία από τις δύο τιµές βρίσκεται εκτός της περιοχής ενεργοποίησης της 
δέσµης, τµήµατα µόνο του χρονικού διαστήµατος εµπίπτουν στην περιοχή ενεργοποίησης της 
δέσµης και τερµατίζεται η λειτουργία του γραµµικού επιταχυντή. 

 Εικόνα 204



QQQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

Ó¹−³ˇ¹ý−ŽşýšÞ−²=³¼ł₣¹−ÞÐ³ýş²

  



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QQR

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

NT flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=
bñ~Åqê~Å

NTKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NTKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Βελτίωση της ποιότητας των ακτίνων Χ Σελίδα 446

Βελτίωση της αυτόµατης σύντηξης εικόνων Σελίδα 448

Χρήση εικονικού ισόκεντρου Σελίδα 453

Αντιµετώπιση προβληµάτων µε την αυτόµατη ανίχνευση δεικτών Σελίδα 456

Αντιµετώπιση προβληµάτων µε τους δείκτες σώµατος υπέρυθρων Σελίδα 457



QQS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡šÝ½˝ğ³ž=½ž²=×−Ðş½ž½ˇ²=½ğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

  

NTKO ‡šÝ½˝ğ³ž=½ž²=×−Ðş½ž½ˇ²=½ğÞ=ˇð½˝ÞğÞ=ı

NTKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας, σηµαντικό είναι να χρησιµοποιηθούν 
σωστά οι ρυθµίσεις της κονσόλας ακτίνων Χ και οι ρυθµίσεις του ρυθµιστικού αντίθεσης 
του bñ~Åqê~Å.
Η κονσόλα ακτίνων Χ επιτρέπει στο χρήση να ορίσει την τάση (kV), το ρεύµα (mA) και το 
χρόνο έκθεσης (ms). Η ενέργεια που εκπέµπουν οι σωλήνες ακτίνων Χ είναι ανάλογη µε το 
προϊόν αυτών των τιµών. Η ενέργεια που απαιτείται για ένα συγκεκριµένο ασθενή δεν 
εξαρτάται µόνο από το µέγεθος και το βάρος του ασθενούς, αλλά και από την περιοχή που 
θα απεικονιστεί.
Ο πιο εύκολος τρόπος για να καθορίσει ο χρήστης αν επαρκεί η ενέργεια που 
χρησιµοποιείται είναι να ανατρέξει στα ιστογράµµατα που εµφανίζονται στις εικόνες 
ακτίνων Χ (τα γραφήµατα στην κάτω δεξιά και την κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου 
της εικόνας). Το ιστόγραµµα στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου εικόνας εµφανίζει 
την κατανοµή της τιµής του γκρίζου της εικόνας ακτίνων Χ κατά το χρόνο της έκθεσης.

 Εικόνα 205

Αν το ιστόγραµµα επεκταθεί έως το µέσον του γραφήµατος, η έκθεση είναι αποδεκτή. Αν 
το ιστόγραµµα εµφανίζει µόνο τιµές στην αριστερή πλευρά, η ενέργεια είναι πολύ χαµηλή. 
Το ιστόγραµµα στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου εικόνας εµφανίζει την τιµή του 
γκρίζου της εικόνας ακτίνων Χ µετά την εφαρµογή του φίλτρου προσαρµοστικής 
εξισορρόπησης µε περιορισµένης αντίθεσης ιστόγραµµα (contrast limited adaptive 
histogram equalization, CLAHE). Αν µετακινήσετε το ποντίκι πάνω στο γράφηµα και στη 
συνέχεια κάνετε κλικ και σύρετε το ποντίκι πάνω και κάτω, µπορείτε να προσαρµόσετε την 
παραθύρωση για την τρέχουσα έκθεση.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QQT

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

 Εικόνα 206

 Εικόνα 207

Το ρυθµιστικό αντίθεσης  χρησιµοποιεί  την προσαρµοστική  εξισορρόπηση  µε 
περιορισµένης αντίθεσης ιστόγραµµα για να βελτιώσει την αντίθεση της εικόνας. Για τους 
περισσότερους ασθενείς ενδείκνυται η τοποθέτηση του ρυθµιστικού στο µέσον του εύρους.

Αρ. Εξάρτηµα

a Υποέκθεση εικόνας (ανεπαρκής ενέργεια)

s Καλή έκθεση (επαρκής ενέργεια)

a

s



QQU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡šÝ½˝ğ³ž=½ž²=ˇ¼½şýˇ½ž²=³ĆÞ½žþž²=šÐðşÞğÞ

  

NTKP ‡šÝ½˝ğ³ž=½ž²=ˇ¼½şýˇ½ž²=³ĆÞ½žþž²=šÐðşÞğÞ

NTKPKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στις περιπτώσεις όπου η αυτόµατη σύντηξη εικόνων δεν αποδίδει ικανοποιητικό 
αποτέλεσµα, έχετε διάφορες επιλογές για να βελτιώσετε την πιθανότητα επιτυχίας της 
σύντηξης:
• Τροποποίηση του µέγιστου εύρους σύντηξης.
• Ορισµός περιοχών ενδιαφέροντος για τις εικόνες ακτίνων Χ.
• Αλλαγή της τιµής LUT του υπολογισµού DRR.
• Χρήση της µη αυτόµατης σύντηξης για να οριστεί µια αρχική τιµή για την αυτόµατη 
σύντηξη.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QQV

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

NTKPKO Ì¹Ð³ýş²=ý˚łÐ³½−¼=šĆ¹−¼²=³ĆÞ½žþž²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Στις περιπτώσεις στις οποίες η αυτόµατη σύντηξη οδηγεί σε µεγάλες µετατοπίσεις που είναι 
προφανές ότι είναι εσφαλµένες, µπορείτε να µειώσετε το µέγιστο εύρος, εντός του οποίου 
το σύστηµα θα επιχειρήσει να συντήξει τις εικόνες. Αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιµο, αν ο 
ασθενής είναι ήδη σωστά ευθυγραµµισµένος πριν την εκτέλεση της σύντηξης των εικόνων.
Για να ορίσετε τη µέγιστη µετατόπιση για την αυτόµατη σύντηξη, χρησιµοποιήστε το 
ρυθµιστικό cìëáçå=iáãáí για να ορίσετε το κατάλληλο όριο. Το όριο που εφαρµόζεται στη 
σύντηξη εµφανίζεται κάτω από το ρυθµιστικό.
Το όριο της σύντηξης εφαρµόζεται µόνο στη σύµπτωση τριών βαθµών ελευθερίας που 
εκτελείται κατά τη διάρκεια της αυτόµατης σύντηξης. Σε αυτό το βήµα, καθορίζεται µια 
κατάλληλη αρχική τιµή για τη µετέπειτα σύµπτωση έξι βαθµών ελευθερίας. Η σύµπτωση 
τριών βαθµών ελευθερίας δεν πραγµατοποιείται αν εκτελεστεί µη αυτόµατη σύντηξη πριν 
την αυτόµατη σύντηξη εικόνων. ∆εν εφαρµόζεται όριο σύντηξης για την ίδια τη σύµπτωση 
έξι βαθµών ελευθερίας. Συνεπώς, η συνολική µετατόπιση που καθορίζεται πιθανόν να 
υπερβαίνει το όριο της σύντηξης.



QRM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡šÝ½˝ğ³ž=½ž²=ˇ¼½şýˇ½ž²=³ĆÞ½žþž²=šÐðşÞğÞ

  

NTKPKP Ì¹Ð³ýş²=×š¹Ð−₣ćÞ=šÞŠÐˇ¾˚¹−Þ½−²=łÐˇ=½Ð²=šÐðşÞš²=ˇð½˝ÞğÞ=ı

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Οι περιοχές ενδιαφέροντος (ROI) χρησιµοποιούνται για να εξαιρεθούν τα τµήµατα των 
εικόνων που δε θα ληφθούν υπόψη από τον αλγόριθµο της αυτόµατης σύντηξης. Πρέπει να 
εξαιρέσετε τα τεχνικά σφάλµατα από ξένα αντικείµενα καθώς και τις ανατοµικές δοµές που 
είναι κινούµενες ως προς την περιοχή του στόχου. Οι κινούµενες δοµές που πρέπει να 
εξαιρεθούν είναι µεταξύ άλλων τα αρθρωτά οστά, όπως οι βραχίονες και τα πόδια, και σε 
ορισµένες περιπτώσεις τα πλευρά που κινούνται µε την αναπνοή. Η εξαίρεση αυτών των 
δοµών έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερη ακρίβεια στο ισόκεντρο. 

Êš¹ˇ×š˝š²=×¼˚Ý−¼

 Εικόνα 208

Στο παραπάνω παράδειγµα, το µηριαίο οστό εξαιρείται διότι είναι κινούµενο σε σχέση µε 
την πύελο. Σηµειώστε ότι η περιοχή που εξαιρείται είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από το 
µηριαίο οστό. Αυτό συνιστάται για να διασφαλιστεί ότι το µηριαίο οστό εξαιρείται για όλα 
τα επόµενα κλάσµατα, ακόµη και αν τοποθετηθεί ψηλότερα στην εικόνα.

Êš¹ˇ×š˝š²=
³×−ÞŠ¼ÝÐð¸²=
³½¸Ýž²

 Εικόνα 209

Σε αυτή την περίπτωση, η περιοχή ενδιαφέροντος εξαιρεί την πύελο προκειµένου να 
επιτευχθεί ακρίβεια στην περιοχή του στόχου, τη σπονδυλική στήλη.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QRN

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

Êš¹ˇ×š˝š²=ð¹ˇÞ˝−¼

 Εικόνα 210

Σε αυτή την περίπτωση, εξαιρείται το δέρµα της κεφαλής και το άκρο του κρανίου 
προκειµένου να αυξηθεί η ακρίβεια της αυτόµατης σύντηξης.



QRO ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

‡šÝ½˝ğ³ž=½ž²=ˇ¼½şýˇ½ž²=³ĆÞ½žþž²=šÐðşÞğÞ

  

NTKPKQ ı¹¸³ž=½ž²=ýž=ˇ¼½şýˇ½ž²=³ĆÞ½žþž²=łÐˇ=½−Þ=−¹Ð³ýş=ˇ¹₣Ðð¸²=½Ðý¸²=łÐˇ=
½žÞ=ˇ¼½şýˇ½ž=³ĆÞ½žþž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν η αυτόµατη σύντηξη δεν αντιστοιχίσει τις σωστές ανατοµικές δοµές τη µία πάνω στην 
άλλη και στις δύο εικόνες, ο αλγόριθµος είναι πιθανόν να συγχέει τις δύο παρόµοιες δοµές. 
Αυτό µπορεί να συµβεί σε περιπτώσεις θώρακα/σπονδυλικής στήλης, όπου πιθανόν να 
συγχέονται οι σπόνδυλοι και οι πλευρές. Αν η αυτόµατη σύντηξη εικόνων αποκλίνει κατά 
έναν σπόνδυλο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µη αυτόµατη σύντηξη για να ορίσετε µια 
αρχική τιµή για τη σύντηξη. 

Ú¹ş×−²=−¹Ð³ý−Ć=
ˇ¹₣Ðð¸²=½Ðý¸²

Βήµατα

 1. Επιλέξτε τη µη αυτόµατη σύντηξη και σύρετε τις εικόνες DRR σε µια θέση όπου 
συµφωνούν καλύτερα µε τις επικαλυπτόµενες εικόνες ακτίνων Χ. 

 2. Ξεκινήστε µια αυτόµατη σύντηξη εικόνων. 

Η σύντηξη αναζητά αντιστοιχίες µόνο κοντά στην αρχική τιµή που ορίστηκε από 
τη χειροκίνητη σύντηξη.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QRP

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

NTKQ ı¹¸³ž=šÐð−ÞÐð−Ć=Ð³şðšÞ½¹−¼

NTKQKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν χρησιµοποιηθεί το εικονικό ισόκεντρο, το σύστηµα µετακινεί τον ασθενή σε µια θέση 
απεικόνισης πριν ληφθούν οι ακτίνες Χ. Οταν ο ασθενής βρίσκεται στη θέση απεικόνισης, 
το εικονικό ισόκεντρο (του ασθενούς) βρίσκεται στο ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή. 
Σε αυτό το σηµείο λαµβάνεται το πρώτο ζεύγος ακτίνων Χ. Η µετατόπιση µεταξύ του 
πραγµατικού ισόκεντρου και του εικονικού ισόκεντρου λαµβάνεται υπόψη από το 
σύστηµα, ώστε όταν υπολογιστεί η µετατόπιση διόρθωσης, ο ασθενής να µετακινηθεί 
αυτόµατα στο ισόκεντρο του γραµµικού επιταχυντή για τη θεραπεία.

‚Ð˙ł¹ˇýýˇ=¹−¸²=
łÐˇ=½ž=₣¹¸³ž=½−¼=
šÐð−ÞÐð−Ć=
Ð³şðšÞ½¹−¼

 Εικόνα 211

Μετακίνηση του ασθενούς στη θέση 

Σύντηξη εικόνων και υπολογισµός της 

Ορισµός εικονικού 

Μετακίνηση του ασθενούς στη θέση 

Σύντηξη εικόνων και επαλήθευση της θέσης 

Εναρξη θεραπείας



QRQ ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

ı¹¸³ž=šÐð−ÞÐð−Ć=Ð³şðšÞ½¹−¼

  

NTKQKO ı¹¸³ž=šÐð−ÞÐð−Ć=Ð³şðšÞ½¹−¼=łÐˇ=ˇ×−¾¼ł¸=³Ćł₣¼³ž²=½ğÞ=³×−ÞŠĆÝğÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Σε ορισµένες περιπτώσεις, πιθανόν να είναι αδύνατον να διακρίνετε αν υπάρχει συµφωνία 
των σωστών σπονδύλων στη σύντηξη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
το εικονικό ισόκεντρο. Το εικονικό ισόκεντρο πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε στην προεπισκόπηση DRR να εµφανιστεί µια µοναδική, αναγνωρίσιµη δοµή. Αυτή 
µπορεί να είναι για παράδειγµα η πύελος, το ουραίο άκρο του θωρακικού κλωβού, η κλείδα 
ή το στέρνο. Αν αυτή η δοµή είναι ορατή στις ακτίνες Χ, η σύντηξη συντήκει τις σωστές 
ανατοµικές δοµές. 
Το αποτέλεσµα της σύντηξης µπορεί επίσης να επαληθευτεί µέσω αυτής της µοναδικής 
δοµής. Οταν εφαρµοστεί η µετατόπιση διόρθωσης στον ασθενή, µπορείτε να λάβετε 
εικόνες επαλήθευσης. Σε αυτές τις εικόνες δεν υπάρχει µοναδική δοµή που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση µιας ασυµφωνίας των σπονδύλων. Το λογισµικό επιλύει 
αυτόµατα αυτό το πρόβληµα, περιορίζοντας τη µέγιστη µετατόπιση στα 5 mm, 
επιβάλλοντας στην αυτόµατη σύντηξη εικόνων να µείνει κοντά στην αρχική θέση και να µη 
µεταπηδήσει σε άλλο σπόνδυλο.

Ò×−ÞŠ¼ÝÐð¸=³½¸Ýž=
ˇ³¦šÞ−Ć²=E³šÐ¹˙=
×ˇ¹şý−ÐğÞ=Š−ýćÞF

 Εικόνα 212

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ακόµη και αν στις εικόνες επαλήθευσης εµφανιστεί µια σειρά παρόµοιων 
δοµών, µε την παραπάνω µέθοδο εξασφαλίζεται η µη ύπαρξη ασυµφωνίας, καθώς το όριο της 
σύντηξης µειώνεται αυτόµατα στα 5 mm για το βήµα της επαλήθευσης.

Μη χρησιµοποιείτε δείκτες προσαρτηµένους στο δέρµα του ασθενούς για τη 
σήµανση των σπονδύλων. Η λοξή γωνία υπό την οποία λαµβάνονται οι ακτίνες 
Χ µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένες ερµηνείες.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QRR

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

NTKQKP „×ˇÝ¸¦š¼³ž=³š=³¼ÞŠ¼ˇ³ýş=ýš=šÐð−ÞÐðş=Ð³şðšÞ½¹−

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Η επαλήθευση χρησιµοποιείται για να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής µετακινήθηκε στη 
σωστή θέση θεραπείας. Ακόµη και αν έχει χρησιµοποιηθεί εικονικό ισόκεντρο για τις 
εικόνες διόρθωσης, οι ακτίνες Χ επαλήθευσης λαµβάνονται πάντοτε στη θέση του 
ισόκεντρου. Αν το εικονικό ισόκεντρο χρησιµοποιήθηκε διότι δεν υπάρχουν αρκετές 
ορατές οστικές δοµές δίπλα στον όγκο-στόχο θεραπείας, δε θα υπάρχουν αρκετές δοµές 
στις εικόνες επαλήθευσης.

Η έλλειψη ορατής οστικής δοµής µπορεί να καταστήσει αδύνατη τη σύντηξη 
των εικόνων επαλήθευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Brainlab συνιστά να 
διατηρήσετε τη θέση που καθορίζεται µε τις εικόνες διόρθωσης και να 
απορρίψετε τυχόν εσφαλµένες πληροφορίες που καθορίζονται από τη 
διαδικασία επαλήθευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν χρησιµοποιήθηκε εικονικό ισόκεντρο για τη διόρθωση ακτίνων Χ, το βήµα 
της επαλήθευσης µπορεί να είναι λιγότερο ακριβές από την πρώτη σύντηξη. Αυτό κυρίως 
ισχύει αν είναι ορατές λίγες οστικές δοµές στις εικόνες επαλήθευσης.



QRS ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=ýš=½žÞ=ˇ¼½şýˇ½ž=ˇÞ˝₣Þš¼³ž=ŠšÐð½ćÞ

  

NTKR flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=ýš=½žÞ=ˇ¼½şýˇ½ž=
ˇÞ˝₣Þš¼³ž=ŠšÐð½ćÞ

NTKRKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Αν δεν ήταν δυνατή η εύρεση των εµφυτευµένων δεικτών στις εικόνες µε την αυτόµατη 
ανίχνευση δεικτών, µπορείτε να βελτιώσετε την παραθύρωση των εικόνων για 
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στην ανίχνευση.

ıšÐ¹−ð˝Þž½ž=
š¼¦¼ł¹˙ýýÐ³ž=
ŠšÐð½ćÞ

Αν αποτύχει η αυτόµατη ανίχνευση δεικτών, πιθανόν να είναι γρηγορότερη η µη αυτόµατη 
ευθυγράµµιση των δεικτών.

Αν προκύπτουν µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα τακτικά, µπορείτε να τροποποιήσετε την 
ενέργεια της κονσόλας ακτίνων Χ. Συνήθως, µε µια υψηλότερη ρύθµιση ενέργειας 
επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσµατα.

Βήµατα

 1. Εισέλθετε στη λειτουργία παραθύρωσης. 

 2. Ανοίξτε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο στην οθόνη, πατώντας και σύροντας 
το δεξιό κουµπί του ποντικιού.

Το λογισµικό εκτελεί αυτόµατη παραθύρωση για να βελτιώσει την περιοχή που 
ορίζεται από το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. Σχετικά µε άλλες µεθόδους για 
την τροποποίηση της παραθύρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Παραθύρωση” 
στη σελίδα 437.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QRT

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

NTKS flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=ýš=½−¼²=Šš˝ð½š²=
³ćýˇ½−²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ

NTKSKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Με το ³Ć³½žýˇ=½−×−¦˚½ž³ž²=ˇ³¦šÞ−Ć²=bñ~Åqê~Å της Brainlab µπορούν να προκύψουν 
ασάφειες λόγω ανακριβούς τοποθέτησης των δεικτών. Σε αυτή την ενότητα εξηγείται η 
βάση του αλγόριθµου που χρησιµοποιεί το bñ~Åqê~Å για την ανίχνευση των θέσεων των 
δεικτών και η αιτία των ασαφειών. Επιπλέον, παρέχονται υποδείξεις για να αποφευχθούν 
ασάφειες στην καθηµερινή χρήση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το bñ~Åqê~Å µπορεί να επιλύει τις ασάφειες που προκύπτουν στην ανίχνευση 
των δεικτών υπέρυθρων, συγκρίνοντας τους ορατούς δείκτες µε την αναφορά του συνόλου CT 
(αν υπάρχουν δείκτες στο σύνολο CT). Η συγκεκριµένη µέθοδος λειτουργεί µόνο εφόσον το 
bñ~Åqê~Å µπορεί να αναγνωρίσει τον ασθενή. Αν το bñ~Åqê~Å δεν µπορεί πλέον να 
αναγνωρίσει τον ασθενή, επειδή το µοτίβο δεικτών διαφέρει κατά πολύ από την αναφορά CT, 
δεν είναι πλέον δυνατή η επίλυση των ασαφειών.



QRU ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=ýš=½−¼²=Šš˝ð½š²=³ćýˇ½−²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ

  

NTKSKO Â=ˇ¹₣¸=½ž²=ˇÞ˝₣Þš¼³ž²=ŠšÐð½ćÞ=³ćýˇ½−²

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Ολα τα σήµατα δεικτών (υπέρυθρο φως που ανακλάται από την επιφάνεια ενός δείκτη 
σώµατος) εγγρόφονται ηλεκτρονικά στο µικροκύκλωµα CCD της κάµερας. Πριν 
ανιχνευτούν τα σήµατα, διασταυρώνονται όλα στο ³žýš˝−=š³½˝ˇ³ž² όπως παρουσιάζεται 
στην εικόνα 213.

È¸Ğž=³žý˙½ğÞ=
ŠšÐð½ćÞ

 Εικόνα 213

Το bñ~Åqê~Å υπολογίζει τη θέση των δεικτών στον τρισδιάστατο χώρο λαµβάνοντας 
υπόψη το σηµείο εστίασης των φακών των δύο καµερών. Ο ένας φακός µπορεί να 
υπολογίσει µόνο µια εικονική ευθεία στην οποία βρίσκεται ο δείκτης. Αυτή η ευθεία ξεκινά 
στη θέση του λαµβανόµενου δείκτη στο µικροκύκλωµα CCD και διέρχεται από την εστία. 
Ο φακός της µίας κάµερας παρέχει πολλές πιθανές θέσεις δεικτών κατά µήκος της εικονικής 
ευθείας, όπως φαίνεται στην εικόνα 214:

 Εικόνα 214

Αρ. Εξάρτηµα

a ∆είκτης

s Σηµείο εστίασης κάµερας

d Προβολή δεικτών σε µικροκύκλωµα CCD κάµερας

f Κάµερα υπέρυθρων

a

s

d

f



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QRV

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

Û×−Ý−łÐ³ýş²=
½ž²=ˇð¹ÐŁ−Ć²=
½¹Ð³ŠÐ˙³½ˇ½ž²=
¦˚³ž²

Η δεύτερη κάµερα του bñ~Åqê~Å καθορίζει τον υπολειπόµενο βαθµό ελευθερίας στο 
σηµείο που διασταυρώνονται οι δύο εικονικές ευθείες. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να 
υπολογιστεί η ακριβής τρισδιάστατη θέση ενός δείκτη, όπως φαίνεται στην εικόνα 215:

 Εικόνα 215

Το bñ~Åqê~Å=χρειάζεται αρκετούς δείκτες για να βελτιώσει την ακρίβεια της διαδικασίας 
τοποθέτησης του ασθενούς και για να ανιχνεύσει επιπλέον σωµατικές κινήσεις ως 
συστροφές ή περιστροφές κλπ. Η χρήση επιπλέον δεικτών µπορεί να οδηγήσει σε µοτίβα 
µε διάφορες δυνατότητες ανακατασκευής των δεδοµένων θέσεων δεικτών. Στην περίπτωση 
που δύο δείκτες βρίσκονται στο ίδιο δισδιάστατο επίπεδο µε το σηµείο εστίασης των φακών 
των δύο καµερών, διασταυρώνονται και οι τέσσερις ευθείες και είναι δυνατή η ύπαρξη µιας 
θέσης δείκτη σε κάθε διασταύρωση των ευθειών που υπολογίστηκαν εικονικά, από τις 
θέσεις στο µικροκύκλωµα CCD µέσω του σηµείου εστίασης (βλ. εικόνα 216).

 Εικόνα 216

Αρ. Περιγραφή

a Πραγµατική θέση δείκτη

s Εναλλακτική θέση µε παρόµοια δεδοµένα λήψης

a

s



QSM ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=ýš=½−¼²=Šš˝ð½š²=³ćýˇ½−²=¼×˚¹¼¦¹ğÞ

  

NTKSKP fl¼½şýˇ½ž=š×˝Ý¼³ž=ˇ³ˇ¾šÐćÞ

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το bñ~Åqê~Å συγκρίνει όλες τις πιθανές θέσεις δεικτών που ανιχνεύονται από το σύστηµα 
κάµερας υπέρυθρων, τις πραγµατικές θέσεις των δεικτών και τις πιθανές θέσεις λόγω 
ασαφειών, µε µια εσωτερική λίστα αναφοράς του προγράµµατος, τον πίνακα αντιστοίχισης
(LUT). Ο πίνακας αντιστοίχισης περιέχει τις πραγµατικές θέσεις των δεικτών, οι οποίες 
προκύπτουν µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Χρήση των αρχικών δεδοµένων CT τριών διαστάσεων.
• Αποθηκεύοντας ένα µοτίβο δεικτών χωρίς ασάφειες για τον ασθενή, όπως ανιχνεύθηκε 
από το σύστηµα κάµερας, π.χ. κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθµισης του ασθενούς σε 
έναν προσοµοιωτή.

‚ÐˇŠÐðˇ³˝ˇ=
šþ˙ÝšÐĞž²

Η αυτόµατη ρουτίνα του λογισµικού απορρίπτει όλες τις υπολογισµένες θέσεις που δεν 
αντιστοιχούν στον πίνακα αντιστοίχισης (βλ. εικόνα 217). Η πλειοψηφία των πιθανών 
ασαφειών επιλύεται αυτόµατα µε αυτό τον τρόπο.

 Εικόνα 217

Αρ. Περιγραφή

a Θέσεις δεικτών από CT ή προσοµοίωση.

s
Πραγµατικοί δείκτες (µαύροι) και άλλες θέσεις που οφείλονται σε ασάφειες 
(λευκές), όπως υπολογίζονται από το σύστηµα της κάµερας υπέρυθρων.

a s



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QSN

flÞ½Ðýš½ć×Ð³ž=×¹−ŁÝžý˙½ğÞ=½−¼=bñ~Åqê~Å

  

flÐ½˝š²=łÐˇ=½Ð²=
¼×−ÝšÐ×şýšÞš²=
ˇ³˙¾šÐš²

Ασάφειες µπορούν να παρουσιαστούν λόγω της συµµετρικής τοποθέτησης των δεικτών, 
όπως φαίνεται στην εικόνα 218:

 Εικόνα 218

Αποφεύγετε τη συµµετρική τοποθέτηση των δεικτών.
Ασάφειες µπορούν να παρουσιαστούν λόγω της µετατόπισης των δεικτών για τους 
ακόλουθους λόγους:
• Ανακριβής επανεφαρµογή των δεικτών.
• Μετατόπιση του δέρµατος, η οποία προκαλεί διαφορετικούς συσχετισµούς µεταξύ των 
δεικτών.

• Ανακριβής (επανα) τοποθέτηση του ασθενούς.

 Εικόνα 219

Τοποθετείτε τους δείκτες µε ακρίβεια και προσοχή. Επιλέγετε σχετικά ακίνητες 
περιοχές του δέρµατος για την τοποθέτηση των δεικτών.

Αρ. Περιγραφή

a Η ακριβής περιστροφή δεν έχει οριστεί µοναδικά.

Αρ. Περιγραφή

a Η ευθυγράµµιση δεν είναι δυνατή.

a

a
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fl³˙¾šÐš²=Ýşłğ=
ð¹¼ýý˚ÞğÞLýž=
−¹ˇ½ćÞ=ŠšÐð½ćÞ

• Εφαρµογή µειωµένου αριθµού δεικτών.
• Ενας δείκτης έχει ζηµιά ή µη επαρκή ανάκλαση.
• Το σώµα του ασθενούς καλύπτει ένα δεύτερο δείκτη.
• Ενας δείκτης καλύπτεται από έναν άλλο δείκτη.
• Ο ορθοστάτης του γραµµικού επιταχυντή παρεµποδίζει την ορατότητα των δεικτών 
από την κάµερα, π.χ. ασθενείς µε προστάτη µε εφαρµογή δεικτών στο θώρακα.

 Εικόνα 220

 Εικόνα 221

Ο χειρισµός των δεικτών πρέπει να γίνεται µε προσοχή και πρέπει να αλλάζετε 
τους δείκτες που υποστεί ζηµιά ή τους δείκτες που δεν είναι εύκολα ορατοί.

Αρ. Περιγραφή

a ∆είκτες που αποκρύπτονται από το σώµα του ασθενούς.

s Ενας δείκτης αποκρύπτεται από άλλο δείκτη.

a

s
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NU ÓÝž¹−¾−¹˝š²=ˇŠšÐ−Šş½ž³ž²

NUKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NUKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Αδειοδότηση Σελίδα 464
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NUKO flŠšÐ−Šş½ž³ž

NUKOKN „×Ð³ðş×ž³ž

·šÞÐð˚²=
×Ýž¹−¾−¹˝š²

Το bñ~Åqê~Å είναι ιδιοταγές λογισµικό. Το λογισµικό bñ~Åqê~Å προστατεύεται από τη 
νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Εκτός από το λογισµικό bñ~Åqê~Å, στο σταθµό 
εργασίας bñ~Åqê~Å είναι εγκατεστηµένες άλλες εφαρµογές λογισµικού, οι οποίες 
αδειοδοτούνται στο πλαίσιο της Γενικής Αδειας ∆ηµόσιας Χρήσης GNU (GNU General 
Public License). Το ιδιοταγές λογισµικό και το ελεύθερο λογισµικό χρησιµοποιούνται 
σύµφωνα µε τη ρήτρα “απλή συγκέντρωση” που ορίζεται από τη Γενική Αδεια ∆ηµόσιας 
Χρήσης GNU. 

·šÞÐð¸=flŠšÐˇ=
‚žýş³Ðˇ²=
ı¹¸³ž²=dkr

Εκδοση 2, Ιούνιος 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή και η διανοµή ακριβούς αντιγράφου του κειµένου αυτής 
της άδειας, αλλά απαγορεύεται η αλλοίωσή του περιεχοµένου του.
Προοίµιο
Οι περισσότερες άδειες χρήσης λογισµικού είναι σχεδιασµένες να αφαιρούν την ελευθερία 
διανοµής και τροποποίησης. Αντίθετα, η Γενική Αδεια ∆ηµόσιας Χρήσης GNU σκοπό έχει 
να εγγυηθεί την ελευθερία διανοµής και τροποποίησης του ελεύθερου λογισµικού, για να 
διασφαλίσει ότι το λογισµικό είναι ελεύθερο για όλους τους χρήστες του. Αυτή η Γενική 
Αδεια ∆ηµόσιας Χρήσης εφαρµόζεται στα περισσότερα προγράµµατα του Free Software 
Foundation και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα, οι δηµιουργοί του οποίου επιλέγουν τη 
χρήση της. (Ορισµένα άλλα προγράµµατα του Free Software Foundation ωστόσο 
καλύπτονται από την Ελάσσονα Γενική Αδεια ∆ηµόσιας Χρήσης GNU.) Μπορείτε κι εσείς 
επίσης να την εφαρµόσετε στα προγράµµατά σας.
Μιλώντας για ελεύθερο λογισµικό, αναφερόµαστε στην ελευθερία, όχι στο κόστος. Οι 
Γενικές Αδειες ∆ηµόσιας Χρήσης είναι σχεδιασµένες για να εξασφαλίζουν την ελευθερία 
διανοµής αντιγράφων ελεύθερου λογισµικού (και τη χρέωση για την παροχή αυτής της 
υπηρεσίας, εάν είναι επιθυµητό), την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ή τη δυνατότητα 
πρόσβασης, τη δυνατότητα τροποποίησης του λογισµικού ή της χρήσης τµηµάτων του σε 
νέα ελεύθερα προγράµµατα -και ότι τα δικαιώµατά αυτά είναι γνωστά.
Για την προστασία των δικαιωµάτων σας είναι απαραίτητο να τεθούν περιορισµοί, οι οποίοι 
θα αποτρέψουν οποιονδήποτε από το να σας στερήσει αυτά τα δικαιώµατα ή να σας ζητήσει 
να παραιτηθείτε από αυτά. Αυτοί οι περιορισµοί σηµαίνουν συγκεκριµένες υποχρεώσεις 
για εσάς, αν διανέµετε αντίγραφα του λογισµικού ή το τροποποιείτε.
Για παράδειγµα, εάν διανέµετε αντίγραφα ενός τέτοιου προγράµµατος, είτε δωρεάν είτε µε 
χρέωση, πρέπει να δώσετε στους αποδέκτες όλα τα δικαιώµατα που έχετε και εσείς. Πρέπει 
να εξασφαλίσετε, ότι και εκείνοι επίσης λαµβάνουν ή µπορούν να λάβουν τον πηγαίο κώδικα. 
Και πρέπει να τους δείξετε αυτούς τους όρους, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους.
Προστατεύουµε τα δικαιώµατά σας σε δύο στάδια: (1) διατηρούµε τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας του λογισµικού, και (2) σας προσφέρουµε αυτήν την άδεια, η 
οποία σας δίνει τη νόµιµη άδεια να αντιγράφετε, διανέµετε και/ή τροποποιείτε το 
λογισµικό.
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Επίσης, για την προστασία κάθε δηµιουργού αλλά και τη δική µας, θέλουµε να 
βεβαιωθούµε ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει εγγύηση γι’ αυτό το ελεύθερο λογισµικό. 
Εάν κάποιος τροποποιήσει το λογισµικό και το διανείµει περαιτέρω, θέλουµε όλοι οι 
αποδέκτες του να γνωρίζουν ότι το λογισµικό που απέκτησαν δεν είναι το πρωτότυπο, έτσι 
ώστε οποιοδήποτε πρόβληµα προκληθεί από τρίτους να µη βαρύνει τη φήµη του 
δηµιουργού.
Τέλος, κάθε ελεύθερο πρόγραµµα απειλείται διαρκώς από τις κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνίας 
λογισµικού. Θέλουµε να αποφύγουµε τον κίνδυνο οι αναδιανοµείς ενός ελεύθερου 
προγράµµατος να αποκτήσουν ατοµικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, καλύπτοντας έτσι το 
λογισµικό µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Για να αποτρέψουµε αυτό το 
ενδεχόµενο, έχουµε καταστήσει σαφές ότι κάθε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πρέπει να εκχωρεί 
σε όλους άδεια ελεύθερης χρήσης, διαφορετικά δεν πρέπει να εκχωρείται καµία άδεια.
Ακολουθούν οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις αντιγραφής, διανοµής και τροποποίησης.

ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
0. Η Αδεια αυτή ισχύει για κάθε πρόγραµµα ή άλλο έργο που περιέχει σηµείωση του 
δικαιούχου δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ότι επιτρέπεται η διανοµή του βάσει των 
όρων αυτής της Γενικής Αδειας ∆ηµόσιας Χρήσης. Ως “Πρόγραµµα”, κατωτέρω, νοείται 
κάθε τέτοιο πρόγραµµα ή έργο, και ως “έργο βασισµένο στο Πρόγραµµα” νοείται είτε το 
Πρόγραµµα, είτε άλλο παράγωγο έργο σύµφωνα µε το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας: 
δηλαδή, έργο που περιέχει το Πρόγραµµα ή µέρος του, αυτούσιο ή τροποποιηµένο ή/και 
µεταφρασµένο σε άλλη γλώσσα. (Στο εξής, η µετάφραση περιλαµβάνεται χωρίς 
περιορισµούς στον όρο “τροποποίηση”.) Κάθε κάτοχος της άδειας χρήσης αναφέρεται ως 
“εσείς”.
Οι ενέργειες εκτός της αντιγραφής, της διανοµής και της τροποποίησης δεν καλύπτονται από 
αυτήν την Αδεια, αλλά βρίσκονται εκτός του πεδίου της. Η πράξη εκτέλεσης του 
Προγράµµατος δεν περιορίζεται και το προϊόν του Προγράµµατος καλύπτεται µόνο εφόσον 
τα περιεχόµενά του συνιστούν έργο βασισµένο στο Πρόγραµµα (ανεξάρτητα από το αν 
δηµιουργήθηκε κατά την εκτέλεση του Προγράµµατος). Το κατά πόσο ισχύει αυτό εξαρτάται 
από το είδος του Προγράµµατος.
1. Επιτρέπεται η αντιγραφή και η διανοµή ακριβών αντιγράφων του πηγαίου κώδικα του 
Προγράµµατος όπως τον λαµβάνετε, σε οποιοδήποτε µέσο, µε την προϋπόθεση ότι θα 
δηµοσιεύσετε µε κατάλληλο και ευδιάκριτο τρόπο σε κάθε αντίγραφο την κατάλληλη 
επιφύλαξη δικαιώµατος και αποποίηση εγγύησης, ότι θα διατηρείτε ακέραιες όλες τις 
δηλώσεις που αναφέρονται στην Αδεια αυτήν και στην απουσία οποιασδήποτε εγγύησης, 
και ότι θα παραδώσετε σε κάθε αποδέκτη του Προγράµµατος αντίγραφο αυτής της Αδειας 
µαζί µε το Πρόγραµµα.
Εχετε δικαίωµα να χρεώσετε τη φυσική πράξη της δηµιουργίας ενός αντιγράφου καθώς και 
να χρεώσετε την παροχή εγγύησης κατά την κρίση σας. 
2. Μπορείτε να τροποποιήσετε το αντίγραφο ή τα αντίγραφα του Προγράµµατος ή 
οποιοδήποτε µέρους του, δηµιουργώντας έτσι ένα έργο βασισµένο στο Πρόγραµµα, καθώς 
και να αντιγράψετε και διανείµετε αυτές τις τροποποιήσεις ή έργα υπό τους όρους της 
Ενότητας 1 ανωτέρω, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται επίσης όλοι οι κάτωθι όροι:
α) Τα τροποποιηµένα αρχεία πρέπει να φέρουν εµφανείς δηλώσεις, στις οποίες να 
αναφέρεται ότι εσείς τροποποιήσατε τα αρχεία, και την ηµεροµηνία κάθε τροποποίησης.
β) Κάθε έργο που διανέµετε ή δηµοσιεύετε, το οποίο περιέχει ολόκληρο ή µέρος του 
Προγράµµατος ή είναι παράγωγο του συνόλου του Προγράµµατος ή µέρους αυτού, πρέπει 
να διατίθεται ως όλον σε τρίτους, υπό τους όρους αυτής της Αδειας, χωρίς χρέωση.
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γ) Εάν το τροποποιηµένο πρόγραµµα διαβάζει εντολές διαδραστικά κατά την εκτέλεσή του, 
πρέπει κατά την έναρξη της εκτέλεσής του για τέτοια διαδραστική χρήση µε τον πιο συνήθη 
τρόπο, να εκτυπώνεται ή να εµφανίζεται στην οθόνη ανακοίνωση, η οποία θα περιλαµβάνει 
κατάλληλη δήλωση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και δήλωση ότι δεν 
υπάρχει καµιά εγγύηση (ή ότι εσείς παρέχετε εγγύηση) και ότι οι χρήστες δικαιούνται να 
αναδιανείµουν το πρόγραµµα υπό αυτούς τους όρους, καθώς και οδηγίες προς το χρήστη 
για τον τρόπο προβολής ενός αντιγράφου αυτής της Αδειας. (Εξαίρεση: εάν το ίδιο το 
Πρόγραµµα είναι διαδραστικό αλλά κανονικά δεν εκτυπώνει τέτοιου είδους ανακοίνωση, 
τότε το έργο σας, το οποίο είναι βασισµένο στο Πρόγραµµα, δεν απαιτείται να εκτυπώνει 
ανακοίνωση.)
Οι όροι αυτοί ισχύουν για το τροποποιηµένο έργο ως σύνολο. Εάν αναγνωρίσιµες ενότητες 
του έργου αυτού δεν παράγονται από το Πρόγραµµα και µπορούν εύλογα να θεωρηθούν 
ανεξάρτητα και ξεχωριστά έργα αυτά καθαυτά, τότε αυτή η Αδεια και οι όροι της δεν 
ισχύουν για τις ενότητες αυτές, εάν διανέµονται ως ξεχωριστά έργα. Αλλά όταν οι ίδιες 
ενότητες διανέµονται ως µέρος ενός συνόλου, το οποίο είναι έργο που βασίζεται στο 
Πρόγραµµα, η διανοµή του συνόλου πρέπει να υπόκειται στους όρους αυτής της Αδειας, 
της οποίας τα δικαιώµατα προς άλλους δικαιούχους εκτείνονται στο σύνολο, εποµένως και 
σε κάθε µέρος του, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δηµιουργός του.
Συνεπώς, σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι να απαιτήσει δικαιώµατα ή να αµφισβητήσει 
τα δικά σας δικαιώµατα σε έργο, το οποίο έχει δηµιουργηθεί εξ ολοκλήρου από εσάς, αλλά 
να ασκηθεί το δικαίωµα ελέγχου της διανοµής των παράγωγων ή συλλογικών έργων που 
βασίζονται στο Πρόγραµµα.
Επιπλέον, ο απλός συγκερασµός ενός άλλου έργου που δε βασίζεται στο Πρόγραµµα, µε το 
Πρόγραµµα (ή µε ένα έργο που βασίζεται στο Πρόγραµµα) σε αποθηκευτικό µέσο ή µέσο 
διανοµής, δεν υπάγει το άλλο έργο στο πεδίο εφαρµογής αυτής της Αδειας.
3. Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανοµή του Προγράµµατος (ή έργου βασισµένο σε αυτό, 
σύµφωνα µε την Ενότητα 2) σε µορφή κώδικα ή εκτελέσιµη µορφή, σύµφωνα µε τους 
όρους των Ενοτήτων 1 και 2 ανωτέρω, µε την προϋπόθεση ότι προβαίνετε και σε µία εκ των 
ακόλουθων ενεργειών:
α) Συνοδεύετε το Πρόγραµµα µε τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα σε µορφή 
αναγνώσιµη από µηχανή, ο οποίος πρέπει να διανέµεται υπό τους όρους των Ενοτήτων 1 
και 2 παραπάνω, σε ένα συνηθισµένο µέσο ανταλλαγής λογισµικού ή
β) Συνοδεύετε το Πρόγραµµα µε γραπτή προσφορά, ισχύουσα τουλάχιστον για τρία χρόνια 
και µε χρέωση όχι µεγαλύτερη από το κόστος διανοµής του κώδικα, παράδοσης σε 
οποιονδήποτε τρίτο ενός πλήρους αντιγράφου του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα σε µορφή 
αναγνώσιµη από µηχανή, ο οποίος πρέπει να διανέµεται υπό τους όρους των Ενοτήτων 1 
και 2 ως ανωτέρω σε συνηθισµένο µέσο ανταλλαγής λογισµικού ή
γ) Συνοδεύετε το Πρόγραµµα µε τις πληροφορίες που λάβατε σχετικά µε την προσφορά 
διανοµής του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα. (Η εναλλακτική αυτή επιλογή επιτρέπεται µόνο 
για µη εµπορική διανοµή και µόνο εφόσον λάβατε το πρόγραµµα σε κώδικα µηχανής ή 
άλλο παράγωγο κώδικα ή εκτελέσιµη µορφή µε αυτήν την προσφορά, σύµφωνα µε την 
Υποενότητα β παραπάνω.)
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Πηγαίος κώδικας για ένα έργο σηµαίνει την προτιµώµενη µορφή του έργου για να επέλθουν 
τροποποιήσεις σε αυτό. Για ένα εκτελέσιµο έργο, πλήρης πηγαίος κώδικας σηµαίνει όλο 
τον πηγαίο κώδικα για όλες τις λειτουργικές µονάδες του, συµπεριλαµβανοµένων 
οποιωνδήποτε σχετικών αρχείων ορισµού διασύνδεσης, καθώς και των αρχείων εντολών 
που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της µεταγλώττισης και εγκατάστασης του 
εκτελέσιµου αρχείου. Ωστόσο, ως ειδική εξαίρεση, ο πηγαίος κώδικας που διανέµεται δε 
χρειάζεται να περιλαµβάνει οτιδήποτε διανέµεται κανονικά (είτε σε πηγαία είτε σε 
παράγωγη µορφή) µαζί µε τα µεγαλύτερα στοιχεία (µεταγλωττιστές, πυρήνας κ.ο.κ.) του 
λειτουργικού συστήµατος στο οποίο τρέχει το εκτελέσιµο αρχείο, εκτός εάν το στοιχείο 
αυτό συνοδεύει το εκτελέσιµο.
Εάν η διανοµή του εκτελέσιµου ή άλλου παράγωγου κώδικα πραγµατοποιείται µε παροχή 
πρόσβασης σε καθορισµένη τοποθεσία για αντιγραφή του, τότε η παραχώρηση ισοδύναµης 
πρόσβασης για αντιγραφή του πηγαίου κώδικα από την ίδια τοποθεσία λογίζεται ως 
διανοµή του πηγαίου κώδικα, έστω και αν τα τρίτα µέρη δεν υποχρεούνται να αντιγράψουν 
τον πηγαίο κώδικα µαζί µε τον παράγωγο.
4. ∆εν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας 
εκµετάλλευσης ή διανοµή του Προγράµµατος παρά µόνο µε τον τρόπο που ρητά προβλέπεται 
σε αυτήν την Αδεια. Κάθε άλλη απόπειρα για αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω 
παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης ή διανοµή του Προγράµµατος είναι άκυρη και 
αυτοµάτως καταργεί τα δικαιώµατα που παραχωρεί η παρούσα Αδεια. Ωστόσο, οι αποδέκτες 
αντιγράφων ή δικαιωµάτων µέσω της παρούσας Αδειας, δε θα απολέσουν τα δικαιώµατα 
χρήσης τους, εφόσον παραµένουν πλήρως συµµορφωµένοι µε τους όρους της Αδειας.
5. ∆εν είναι υποχρεωτική η αποδοχή της παρούσας Αδειας, εφόσον δεν έχει υπογραφεί. 
Ωστόσο, τίποτε άλλο δε δίνει το δικαίωµα τροποποίησης ή διανοµής του Προγράµµατος ή 
των παραγώγων έργων του. Τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται από το νόµο, σε περίπτωση µη 
αποδοχής αυτής της Αδειας. Εποµένως, µε την τροποποίηση ή διανοµή του Προγράµµατος 
(ή οποιουδήποτε έργου βασισµένου στο Πρόγραµµα) δηλώνετε ότι αποδέχεστε την παρούσα 
Αδεια καθώς και όλους τους όρους και προϋποθέσεις της για αντιγραφή, διανοµή ή 
τροποποίηση του Προγράµµατος ή έργων βασισµένων σε αυτό.
6. Σε κάθε αναδιανοµή του Προγράµµατος (ή κάθε έργου βασισµένου στο Πρόγραµµα), ο 
αποδέκτης αυτόµατα λαµβάνει µια άδεια από τον αρχικό δικαιούχο να αντιγράψει, 
διανείµει ή τροποποιήσει το Πρόγραµµα σύµφωνα µε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. 
∆εν επιτρέπεται η επιβολή περαιτέρω περιορισµών στην άσκηση των δικαιωµάτων των 
αποδεκτών, τα οποία παρέχονται εδώ. ∆εν είστε εσείς υπεύθυνοι να επιβάλετε τη 
συµµόρφωση τρίτων µερών µε αυτήν την Αδεια.
7. Εάν, κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ισχυρισµού παραβίασης δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας 
ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (µη περιοριζόµενο σε θέµατα ευρεσιτεχνίας), σας επιβληθούν 
όροι (µε δικαστική απόφαση, συµφωνία ή άλλο τρόπο), οι οποίοι αντιβαίνουν στους όρους 
της παρούσας Αδειας, οι όροι εκείνοι δε σας απαλλάσσουν από τους όρους της παρούσας 
Αδειας. Εάν η διανοµή δεν είναι δυνατή έτσι ώστε να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την Αδεια και άλλες σχετικές υποχρεώσεις σας, τότε 
δεν επιτρέπεται καθόλου η διανοµή του Προγράµµατος από εσάς. Για παράδειγµα, εάν µια 
άδεια ευρεσιτεχνίας δεν επιτρέπει την αναδιανοµή του Προγράµµατος χωρίς καταβολή 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας από οποιονδήποτε λαµβάνει αντίγραφα άµεσα ή 
έµµεσα από εσάς, τότε ο µόνος τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε να ικανοποιηθεί τόσο η 
άδεια ευρεσιτεχνίας όσο και η παρούσα Αδεια, είναι να αποφευχθεί εντελώς η διανοµή του 
Προγράµµατος.
Εάν οποιοδήποτε τµήµα αυτής της ενότητας καταστεί άκυρο ή ανεφάρµοστο υπό 
συγκεκριµένες περιστάσεις, το υπόλοιπο µέρος της ενότητας αυτής συνεχίζει να ισχύει και 
η ενότητα ως σύνολο συνεχίζει να εφαρµόζεται σε άλλες συνθήκες.
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∆εν είναι σκοπός της ενότητας αυτής να εξωθήσει σε παραβίαση ευρεσιτεχνιών ή άλλων 
αξιώσεων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας ή σε αµφισβήτηση της εγκυρότητας τέτοιων αξιώσεων. 
Μοναδικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προστατεύσει την ακεραιότητα του 
συστήµατος διανοµής ελεύθερου λογισµικού, το οποίο υλοποιείται µε την πρακτική των 
αδειών δηµόσιας χρήσης. Πολλοί έχουν συµβάλει γενναιόδωρα στο ευρύ φάσµα 
λογισµικού που διανέµεται µέσω αυτού του συστήµατος, εµπιστευόµενοι την αδιάλειπτη 
εφαρµογή αυτού του συστήµατος. Είναι στην ευχέρεια του δηµιουργού/δωρητή να 
αποφασίσει εάν προτίθεται να διανείµει λογισµικό µέσω οποιουδήποτε άλλου συστήµατος, 
και ένας δικαιούχος άδειας δε µπορεί να επιβάλει αυτήν την επιλογή.
Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να καταστήσει σαφές ό, τι συνεπάγεται το υπόλοιπο τµήµα 
της παρούσας Αδειας.
8. Εάν η διανοµή ή/και η χρήση του Προγράµµατος εµποδίζεται σε ορισµένα κράτη, είτε 
από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας είτε από διασυνδέσεις καλυπτόµενες από δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, ο αρχικός δικαιούχος δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που 
υπάγει το Πρόγραµµα σε αυτήν την Αδεια επιτρέπεται να προσθέσει έναν ρητό γεωγραφικό 
περιορισµό στη διανοµή, εξαιρώντας εκείνα τα κράτη, έτσι ώστε η διανοµή να επιτρέπεται 
µόνο στα κράτη, τα οποία δεν εξαιρούνται. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρούσα Αδεια 
ενσωµατώνει τον περιορισµό σαν να ήταν διατυπωµένος γραπτώς στο σώµα της παρούσας 
Αδειας.
9. Το Free Software Foundation έχει το δικαίωµα να δηµοσιεύει περιστασιακά 
αναθεωρηµένες ή/και νέες εκδόσεις της Γενικής Αδειας ∆ηµόσιας Χρήσης. Αυτές οι νέες 
εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύµα µε την παρούσα έκδοση, όµως ενδέχεται να 
διαφέρουν στις λεπτοµέρειες, καθώς επιλαµβάνονται νέων προβληµάτων και ζητηµάτων.
Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθµός έκδοσης. Εάν στο Πρόγραµµα ορίζεται 
ένας αριθµός έκδοσης της παρούσας Αδειας, η οποία εφαρµόζεται σε αυτό και σε 
“οποιαδήποτε µεταγενέστερη έκδοση”, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των όρων και 
προϋποθέσεων είτε αυτής της έκδοσης, είτε οποιασδήποτε µεταγενέστερης έκδοσης έχει 
δηµοσιευτεί από το Free Software Foundation. Εάν στο Πρόγραµµα δεν καθορίζεται 
αριθµός έκδοσης της Αδειας, µπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δηµοσιευθεί 
από το Free Software Foundation.
10. Εάν επιθυµείτε να ενσωµατώσετε τµήµατα του Προγράµµατος σε άλλα ελεύθερα 
προγράµµατα, των οποίων οι όροι διανοµής είναι διαφορετικοί, επικοινωνήστε µε τον 
δηµιουργό για να ζητήσετε άδεια. Σε ό, τι αφορά το λογισµικό του οποίου η πνευµατική 
ιδιοκτησία ανήκει στο Free Software Foundation, επικοινωνήστε µε το Ιδρυµα Ελεύθερου 
Λογισµικού (σε ορισµένες περιπτώσεις προβαίνει σε εξαιρέσεις). Η απόφαση λαµβάνεται 
βάσει του διπλού στόχου διατήρησης του ελεύθερου καθεστώτος όλων των παραγώγων 
έργων του ελεύθερου λογισµικού πνευµατικής ιδιοκτησίας του Free Software Foundation και 
της προώθησης της δυνατότητας το λογισµικό να διαµοιράζεται και να επαναχρησιµοποιείται 
γενικότερα.
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
11. ΕΠΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
∆ΗΛΩΣΗ, ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η/ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  ΣΙΩΠΗΡΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. 
Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΕΣΑΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ.
12. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ  Η /ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΙΜΕΙ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΠΩΣ  
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ 
ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ, 
ΤΥΧΑΙΩΝ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ  Η  ΤΗΝ  Α∆ΥΝΑΜΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Η ΤΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Η 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Η ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ Η Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΥΤΟΣ Η ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
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NV Óˇ¹˙¹½žýˇ

NVKN „×Ð³ðş×ž³ž=ðš¾ˇÝˇ˝−¼

NVKNKN Óš¹Ðš₣şýšÞˇ

Ê˚ýˇ½ˇ=×−¼=
ðˇÝĆ×½−Þ½ˇÐ

Ενότητα Βλ.

Εικονίδια συστήµατος Σελίδα 472
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NVKO „Ðð−Þ˝ŠÐˇ=³¼³½¸ýˇ½−²

NVKOKN „Ðð−Þ˝ŠÐˇ=ðˇ½˙³½ˇ³ž²

lh  
Οταν εµφανίζεται αυτό το εικονίδιο, ο ασθενής βρίσκεται στην 
προγραµµατισµένη θέση θεραπείας και έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 
όλα τα βήµατα τοποθέτησης.

lh=Em~íáÉåí=
pìêîÉáää~åÅÉ=
^ÅíáîÉF

Ο ασθενής βρίσκεται στην προγραµµατισµένη θέση θεραπείας, έχουν 
ολοκληρωθεί  επιτυχώς  όλα  τα  βήµατα  τοποθέτησης  και  έχει  
ενεργοποιηθεί η παρακολούθηση του ασθενούς.
Είναι διαθέσιµο µόνο αν η διαµόρφωση του λογισµικού bñ~Åqê~Å
περιλαµβάνει τη λειτουργία παρακολούθησης ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις 
ιχνηλάτησης ασθενούς” στη σελίδα 108). 

c~áäÉÇ

Το εικονίδιο αυτό δηλώνει ότι δεν ήταν δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση 
κάποιας ενέργειας.

Ó¹−šÐŠ−×−˝ž³ž  
Το εικονίδιο αυτό εµφανίζεται στα µηνύµατα προειδοποίησης σε 
συνδυασµό µε κείµενο.

oÉÇìÅÉÇ=^ÅÅìê~Åó
Το εικονίδιο αυτό δηλώνει µειωµένη ακρίβεια τοποθέτησης. Το όριο για 
τους δείκτες σώµατος ορίζεται στις ρυθµίσεις ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις 
ακρίβειας” στη σελίδα 180). Οι προεπιλεγµένες τιµές ισχύουν για τις 
διατάξεις τοποθέτησης (βλ. “Ενδείξεις κατάστασης” στη σελίδα 218). 

içï=^ÅÅìê~Åó
Το εικονίδιο αυτό δηλώνει ανεπαρκή ακρίβεια τοποθέτησης. Το όριο για 
τους δείκτες σώµατος ορίζεται στις ρυθµίσεις ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις 
ακρίβειας” στη σελίδα 180). Οι προεπιλεγµένες τιµές ισχύουν για τις 
διατάξεις τοποθέτησης (βλ. “Ενδείξεις κατάστασης” στη σελίδα 218).
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_É~ã=`ìíJlÑÑ=içï=
^ÅÅìê~Åó

Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται όταν δεν είναι επαρκής η ακρίβεια της 
τοποθέτησης και έχει οριστεί ενδασφάλιση παύσης δέσµης.
Είναι διαθέσιµο µόνο αν η διαµόρφωση του λογισµικού bñ~Åqê~Å
περιλαµβάνει τη λειτουργία παρακολούθησης ασθενούς (βλ. “Ρυθµίσεις 
ιχνηλάτησης ασθενούς” στη σελίδα 108). 

mêÉëë=bå~ÄäÉ=
_ìííçå

Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται όταν το σύστηµα είναι έτοιµο για αυτόµατη 
τοποθέτηση του κρεβατιού, είτε µέσω των κουµπιών ενεργοποίησης του 
φορητού εξαρτήµατος του κρεβατιού Exact/ETR, είτε µέσω της διεπαφής 
ελέγχου ADI του ExacTrac. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού, βλ. ενότητα “∆ιεπαφή κρεβατιού 
για κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76. 

mêÉëë=bå~ÄäÉ=hÉó Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται όταν το σύστηµα είναι έτοιµο για 
αυτόµατη  τοποθέτηση  του  κρεβατιού µέσω  της  συντόµευσης  
πληκτρολογίου `íêä=+ fåë, στην περίπτωση του κρεβατιού Exact/ETR, ή 
µέσω της επιλογής bñ~Åqê~Å=^af=ÅçìÅÜ=Åçåíêçä= áåíÉêÑ~ÅÉ για 
γραµµικούς επιταχυντές TrueBeam. Το εικονίδιο εµφανίζεται µόνο στις 
περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί έξω από 
την αίθουσα θεραπείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού, βλ. ενότητα “∆ιεπαφή κρεβατιού για 
κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact” στη σελίδα 76.

mêÉëë=qêáÖÖÉê=
_ìííçå

Οταν εµφανίζεται αυτό το εικονίδιο, µπορείτε να λάβετε εικόνες 
ακτίνων Χ χρησιµοποιώντας τη σκανδάλη ακτίνων Χ. 

`çìÅÜ=jçîáåÖ Κατά τη διάρκεια της αυτόµατης κίνησης του κρεβατιού, εµφανίζεται 
ένα εικονίδιο προειδοποίησης που αναβοσβήνει. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την αυτόµατη τοποθέτηση κρεβατιού, βλ. 
ενότητα “∆ιεπαφή κρεβατιού για κρεβάτια Varian ETR/Varian Exact” 
στη σελίδα 76.

mêçÅÉÉÇ=ïáíÜ=uJo~ó Μετά την αρχική ρύθµιση βάσει των δεικτών σώµατος υπέρυθρων, το 
εικονίδιο αυτό δηλώνει ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί η διόρθωση 
ακτίνων Χ, για να διορθωθεί η θέση του ασθενούς. Το εικονίδιο δεν 
εµφανίζεται αν στη διαµόρφωση του λογισµικού bñ~Åqê~Å δεν 
περιλαµβάνεται η διόρθωση ακτίνων Χ.
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mêçÅÉÉÇ=ïáíÜ=
sÉêáÑáÅ~íáçå

Μετά τη ρύθµιση του ασθενούς βάσει της διόρθωσης ακτίνων Χ, το 
εικονίδιο αυτό δηλώνει ότι πρέπει να πραγµατοποιηθεί επαλήθευση 
ακτίνων Χ για τη θέση του ασθενούς. Το εικονίδιο θα εµφανιστεί επίσης 
αν η µετατόπιση διόρθωσης που καθορίστηκε αρχικά από το σύστηµα 
υπερβαίνει τα 20 mm ή αν η τράπεζα έχει περιστραφεί για ένα µη 
οµοεπίπεδο πεδίο. Η επαλήθευση εικόνων Χ συνιστάται για όλες αυτές 
τις περιπτώσεις. Το εικονίδιο δεν εµφανίζεται αν στη διαµόρφωση του 
λογισµικού bñ~Åqê~Å δεν περιλαµβάνεται η διόρθωση ακτίνων Χ.

uJo~ó=qêáÖÖÉê=
aáë~ÄäÉÇ Η σκανδάλη ακτίνων Χ είναι ανενεργή, διότι ο ασθενής δε βρίσκεται στη 

θέση θεραπείας.

oÉÑëí~ê=C=_çÇó=
j~êâÉêë Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας για 

θεραπεία µε συγχρονισµό, όταν το bñ~Åqê~Å εντοπίζει τη διάταξη 
τοποθέτησης και τους δείκτες σώµατος.

aÉíÉÅíáåÖ=_çÇó=
j~êâÉêë Το bñ~Åqê~Å τη δεδοµένη στιγµή ανιχνεύει τους δείκτες σώµατος στο 

οπτικό πεδίο της κάµερας υπέρυθρων.

‚Ð˙½ˇþž=
½−×−¦˚½ž³ž²=₣ğ¹˝²=
×Ýˇ˝³Ð−

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο 
(βλ. “Ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο για κρανιακές θεραπείες” στη 
σελίδα 207), το bñ~Åqê~Å απαιτεί µια ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=₣ğ¹˝²=
×Ýˇ˝³Ð−, η οποία πρέπει να εντοπιστεί.

„Þ½−×Ð³ý˚Þž=
ŠÐ˙½ˇþž=
½−×−¦˚½ž³ž²=₣ğ¹˝²=
×Ýˇ˝³Ð−

Το bñ~Åqê~Å εντόπισε την απαιτούµενη ŠÐ˙½ˇþž=½−×−¦˚½ž³ž²=₣ğ¹˝²=
×Ýˇ˝³Ð− κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε ακτινοχειρουργική κρανίου 
χωρίς πλαίσιο.

^å~äóòáåÖ=páÖå~ä

Το bñ~Åqê~Å αναλύει την αναπνευστική κίνηση των δεικτών σώµατος.



ËÝÐÞÐðş=šł₣šÐ¹˝ŠÐ−=₣¹¸³ž²I=ˇÞˇ¦K=NKOI=bñ~Åqê~ÅI=˚ðŠK=RKR QTR

Óˇ¹˙¹½žýˇ

  

páÖå~ä=fåî~äáÇ

Το bñ~Åqê~Å δεν ήταν δυνατόν να ανιχνεύσει την αναπνευστική κίνηση.

páÖå~ä=lh

Το  bñ~Åqê~Å ανίχνευσε  την  αναπνευστική  κίνηση  και  όρισε  
προεπιλεγµένο επίπεδο συγχρονισµού.

^å~äóòáåÖ=iÉîÉäë

Το bñ~Åqê~Å αναλύσει το επίπεδο της αναπνοής.

_É~ãJeçäÇ
Η δέσµη του γραµµικού επιταχυντή είναι απενεργοποιηµένη επειδή η 
αναπνευστική κίνηση είναι εκτός της περιοχής ενεργοποίησης δέσµης ή 
επειδή δεν έχει ενεργοποιηθεί το κουµπί pí~êí=qêÉ~íãÉåí. 

_É~ã=bå~ÄäÉÇ
Η δέσµη του γραµµικού επιταχυντή είναι ενεργοποιηµένη. Εχει 
καταργηθεί η ενδασφάλιση παύσης δέσµης. Η δέσµη θα καταστεί ενεργή 
µόνο αν ενεργοποιηθεί και στο γραµµικό επιταχυντή.

qêÉ~íãÉåí=
fåíÉêêìéíÉÇ Η δέσµη του γραµµικού επιταχυντή είναι απενεργοποιηµένη και κατά 

συνέπεια διακόπτεται η θεραπεία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δέσµη 
πατώντας το κουµπί pí~êí=qêÉ~íãÉåí.
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Εισαγωγή δεδοµένων ασθενούς.............................  NRS
εκπαίδευση ....................................................  OU
Ελεγχοι λειτουργικότητας ...................................  QNT
Ελεγχος Winston-Lutz................................  PRN, PRT
Ελεγχος αντίστασης προστατευτικής γείωσης .............  QNO
Ελεγχος ασφάλειας ..........................................  QMU
Ελεγχος ρεύµατος διαρροής.................................  QNQ
Εµπορικά σήµατα

Brainlab ......................................................  NT
Αλλων κατασκευαστών.....................................  NT

Εµφυτευµένοι δείκτες.................................  NQQ, NUS
Αλγόριθµος ανακατασκευής ..............................  QOT
Ανοχή κατά το συγχρονισµό .......................  NNR, NVT
Αυτόµατη διόρθωση .......................................  QPM
∆είκτες µεγάλου µήκους............................  NVN, OUM
∆είκτες µικρού µήκους .............................  NVN, OUM
∆ιαδικασία αντιστοίχισης .................................  QOU

Εµφάνιση αντικειµένων ...................................  NUV
Ρύθµιση εικόνας ...........................................  NUU
Χειρισµός των εµφυτευµένων δεικτών...................  NVM

Εναρξη
Γεννήτρια ακτίνων Χ ........................................ VR
Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός  

του ExacTrac................................. VO
Λογισµικό ExacTrac......................................... VU

Εναρξη του ExacTrac ......................................... VO
Χρονοδιακόπτης ............................................. VQ

Ενδασφάλιση...... TN, NMU, NNR, NVT, PNN, PNS, PNU, POM
Ενδασφάλιση παύσης  
δέσµης ............. TN, NMU, NNR, NVT, PNN, PNS, PNU, POM
Ενδείξεις θεραπείας .........................................  NTP
Ενδείξεις κατάστασης .......................................  ONU
Εντοπιστής κεφαλής και αυχένα και ρυθµιστής  
θέσης στόχου....................................  NRO, OMU, ONN
Εξαγωγή
Σύνοψη θεραπείας .........................................  PVS
Σύστηµα καταγραφής και επαλήθευσης .................  PVT

Εξαγωγή δεδοµένων.........................................  PVR
Εξαρτήµατα
Βαθµονόµησης ............................................... RO
Επαλήθευσης................................................. RO

Εξαρτήµατα ακτίνων Χ ....................................... TV
Εξαρτήµατα ιχνηλάτησης µέσω υπέρυθρων................. QM
Εξοδος από το σύστηµα ............................... NMN, NMP
Εξοπλισµός ακτίνων Χ
Ασφαλής χειρισµός ..................................... TV, UP
Ασφάλεια έναντι της ακτινοβολίας......................... TV
Γεννήτρια..................................................... QQ
Ελεγχος λειτουργικότητας ................................  QNT
Εναρξη........................................................ VR
Εξαρτήµατα συστήµατος.................................... QQ
Ηλεκτρολογική ασφάλεια ................................... SR
Κατανοµή ισχύος ............................................ ST
Κιβώτια δαπέδου............................................. QR
Κονσόλα λειτουργίας........................................ QU
Σύνδεση συστήµατος ........................................ TM
Σύστηµα προειδοποίησης ................................... UO

Εξοπλισµός µε ζηµιά ........................................  QOM
Εξωκρανιακές θεραπείες
∆ιατάξεις τοποθέτησης ....................................  ONN
Σάρωση .....................................................  NRO

Εξωτερική πρόσβαση σε σταθµό εργασίας ................  PTU
Επαλήθευση
Λειτουργίες.................................................  PRM

Επαλήθευση ακτίνων Χ
Ρυθµίσεις ...................................................  NUO
Συγχρονισµός ..............................................  PNO
Ταχεία επαλήθευση ........................................  OTR
Τυπική ......................................................  OTO

Επαλήθευση βίντεο .................................... NMN, OUO
Εικόνες αναφοράς και ζωντανές εικόνες.................  OUR
Εικόνες τεκµηρίωσης......................................  OUQ
Λειτουργίες περιγράµµατος...............................  OUT

Επαλήθευση της βαθµονόµησης ακτίνων Χ ...............  PRQ
Επεξεργασία εικόνων........................................  PTN
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Επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισµού................  QMU
Σηµεία µέτρησης ...........................................  QMV
Σηµείο αναφοράς...........................................  QMU

Επιλογή ασθενούς............................................  NSU
Επιλογή ισόκεντρου ............................  NMN, NUP, NVV
Αντιστοίχιση όγκων-στόχων σχεδιασµού (PTV) ........  OMM

Επιστροφή εξοπλισµού µε ζηµιά ...........................  QON
Επίπεδα αναφοράς ....................................  OVT, PMS
Ρύθµιση .....................................................  PNP

Επίπεδα απεικόνισης.........................................  OVT
Καµπύλη κίνησης ..........................................  PNM
Λήψη εικόνας...............................................  PMM
Ορισµός .....................................................  OVU
Πρόσθετα επίπεδα..........................................  PMS
Ρύθµιση .....................................................  PNP

Επίπεδοι ανιχνευτές...........................................  QV
Ασφαλής χειρισµός .........................................  UT

Ερµάριο
Γεννήτρια ακτίνων Χ .......................................  QQ
Κατανοµή ισχύος στο σύστηµα ExacTrac ................  SS
Σταθµός εργασίας ExacTrac ...............................  PT

Ετικέτα CE ....................................................  NT
Ευθυγράµµιση ισόκεντρου .....................  OMQ, ONV, OSP
Συγχρονισµός...............................................  PMV

Ευθυγράµµιση όγκων-στόχων σχεδιασµού (PTV) ........  OMQ
Συγχρονισµός...............................................  PMV

Ευθυγράµµιση όγκων-στόχων  
σχεδιασµού (PTV) ..............................  OMQ, ONV, OSP
Εύρος σύντηξης ..............................................  QQV

‰
Ζωντανές εικόνες
Επαλήθευση βίντεο ........................................  OUR

Â
Ηλεκτρικός εξοπλισµός
Απόρριψη ....................................................  NU
Ηλεκτρολογική ασφάλεια ..................................  SN

Ηλεκτρολογική ασφάλεια ....................................  SN
Γεννήτρια ακτίνων Χ .......................................  SR
∆υσλειτουργίες ..............................................  SO
Ιστορικό κανονισµών .......................................  SN
Προδιαγραφές ισχύος .......................................  SN
Χαρακτηριστικά ασφαλείας ................................  SN

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα ............................  SQ
Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός
Εξαρτήµατα ExacTrac ......................................  PS
Εξαρτήµατα ακτίνων Χ .....................................  QQ
Συγχρονισµός...............................................  OVN

Ê
Θεραπείες κρανίου ..........................................  QRN
Θεραπείες πυέλου ...........................................  QRM
Θεραπείες σπονδυλικής στήλης ............................  QRM

Á
Ισοµετρική συµφωνία .......................................  QOV
Ιχνηλάτηση
Ακρίβεια ....................................................  ONR
Εξαρτήµατα .................................................. QM
Ιχνηλάτηση κίνησης δεικτών ....................... NMP, PSS

Ιχνηλάτηση ασθενούς .......................................  NNT
Αναπνευστική κίνηση .....................................  NMV
∆ιακοπή δέσµης............................................  NMU
Ρυθµίσεις ακρίβειας .......................................  NMV

Ιχνηλάτηση κίνησης δεικτών ...............................  PSS

Ë
Καµπύλη κίνησης..................  OVS, OVU, PMM, PMR, PNM
Καρτέλα Import / Export....................................  PUR
Καρτέλα Review / Replay ..................................  PUR
Κατανοµή ισχύος .............................................. SS
Κατευθυντήριες γραµµές επιθεώρησης ....................  QMQ
Κάµερα
Ακρίβεια ....................................................  NOS
Βίντεο......................................................... PU
Καθαρισµός .................................................. UV
Υπέρυθρες.................................................... PU

Κάµερα βίντεο ................................................. PU
Αλγόριθµοι βαθµονόµησης ...............................  QOQ
Βαθµονόµηση ..............................................  NOT
Βήµατα βαθµονόµησης....................................  NOV
Επαλήθευση βαθµονόµησης ..............................  NPR

Κάµερα υπέρυθρων............................................ PU
Βαθµονόµηση ........................................ NOT, NOU
Καθαρισµός .................................................. UV

Κιβώτια δαπέδου .............................................. QR
Ασφαλής χειρισµός .......................................... UP
Καθαρισµός .................................................. UV

Κίνηση δεικτών ..............................................  PSS
Κονσόλα λειτουργίας
Σύστηµα ακτίνων Χ .................................... QU, VR

Κορυφή κρεβατιού απεικόνισης ............................  OMU
Κρεβάτι, TrueBeam .........................................  OOS
Κωδικοί πρόσβασης
∆ιαχείριση κωδικών πρόσβασης..........................  NMP
Εγκριση θεραπείας.........................................  NNU

Κωδικοί πρόσβασης σύντηξης..............................  NNU
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È
Λειτουργία διόρθωσης.......................................  PTN
Λευκές εικόνες ........................................  PSV, QPQ
Λήψη ακτίνων Χ
∆ιάρκεια έκθεσης ...................................  NNS, NVU
Θεραπείες χωρίς συγχρονισµό ............................  OPT
Ποιότητα εικόνας ..........................................  QQS
Συγχρονισµός...............................................  OVV
Ταχεία επαλήθευση ........................................  OTR
Τυπική επαλήθευση ........................................  OTN

Λήψη εικόνας
Συγχρονισµός...............................................  PNQ

Λογισµικό
Γενικές λειτουργίες ........................................  NMQ
Εναρξη .......................................................  VU
Τερµατισµός λειτουργίας ..................................  PQS

Λογισµικό VNC..............................................  PTU
Λογισµικό τρίτων .............................................  NT
Λυχνίες ακτίνων Χ
Ασφαλής χειρισµός .........................................  US
Βαθµονόµηση ...............................................  VT
Εγκλιµατισµός...............................................  VS
Τυπική προθέρµανση .......................................  VS

Í
Μετασχηµατιστής αποµόνωσης
Αντιµετώπιση προβληµάτων ..............................  QNU
Ασφάλεια του συστήµατος .................................  SN
Πίνακας ελέγχου ............................................  SU
Ρεύµα διαρροής γείωσης ..................................  QNS

Μετατόπιση διόρθωσης......................................  OMN
Εφαρµογή για συγχρονισµό ........................  PMS, PMU
Εφαρµογή της µετατόπισης ...............................  OSO

Μονάδα Hounsfield..........................................  QPT

Ì
Οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (AHHE) .........................  NU
Οδηγίες καθαρισµού ..........................................  UU
Οδηγίες σχετικά µε την απόρριψη ...........................  NU
Οθόνη ..........................................................  PV
Οθόνη τοποθέτησης..........................................  ONQ
Οµοεπίπεδα πεδία ............................................  OVO
Οµοιώµατα
Οµοίωµα βαθµονόµησης ακτίνων Χ ET ..................  RP
Οµοίωµα βαθµονόµησης υπέρυθρων ET..................  RO
Οµοίωµα επαλήθευσης ExacTrac..........................  RP
Οµοίωµα ισόκεντρου ET ...................................  RO
Οµοίωµα συγχρονισµού ....................................  OP

Οµοιώµατα βαθµονόµησης...................................  RO
Επισκόπηση .................................................  OO
Καθαρισµός..................................................  UV
Χειρισµός ...................................................  NOR

Οµοίωµα βαθµονόµησης ακτίνων Χ.........................  RP

Οµοίωµα βαθµονόµησης ακτίνων Χ ET ...................  NPS
Οµοίωµα βαθµονόµησης υπέρυθρων ET .............  RO, NOT
Οµοίωµα επαλήθευσης ExacTrac ............................ RP
Οµοίωµα ισόκεντρου ET...............................  RO, NPO
Οπτική επιθεώρηση..........................................  QNN
Οριο σύντηξης ...............................................  OQR
Ορισµός ισόκεντρου
Εικονικά ισόκεντρα........................................  NVQ
Εισαγωγή σχεδιασµού τρίτου κατασκευαστή ...........  NSR

Ουρά θεραπειών .............................................  PVM

×
Παραθύρωση.................................................  OST
Αλγόριθµοι .................................................  QPT

Περιοχή ενδιαφέροντος ............................... OQS, QRM
Περιοχή ενεργοποίησης δέσµης ...................... NVT, PON
Εικόνες επαλήθευσης......................................  PNP
Ενεργοποίηση δέσµης κατά τη διάρκεια ........... NNR, NVT
Επίπεδα απεικόνισης ................................ OVT, PMS
Καµπύλη κίνησης ..........................................  PNM
Ορισµός.....................................................  PMR
Ρύθµιση.....................................................  PON

Πίνακας ελέγχου
∆ιεπαφή γραµµικού επιταχυντή ............................ TN
Μετασχηµατιστής............................................ SU
Σύστηµα ExacTrac........................................... SV

Πίνακας λειτουργίας
Μετασχηµατιστής............................................ SU
Σύστηµα ExacTrac........................................... SV

Πίνακας πλοήγησης ........................................... VV
Λειτουργίες λογισµικού ...................................  NMN

Πίνακας συνδέσεων
Σύστηµα ακτίνων Χ ......................................... TM

Πληροφορίες σχετικά µε τη γλώσσα ......................... NU
Προβολές τοποθέτησης .....................................  ONS
Προβολή ρυθµίσεων.........................................  NMR
Προεπιλογές τοποθέτησης ..................................  NUM
Αναπνευστική κίνηση .....................................  NUO
Επιλογή συστήµατος αναφοράς ..........................  NUN
Ρυθµίσεις ακρίβειας .......................................  NUN
Ρυθµίσεις επαλήθευσης ακτίνων Χ.......................  NUO

Προεπισκόπηση εκτύπωσης
∆ηµιουργία αναφορών θεραπείας ........................  PUT
Υπενθυµίσεις...............................................  NNN

Προθέρµανση
Λυχνίες ακτίνων Χ........................................... VS

Προσθετική εικόνα ..........................................  OUR
Προσθήκη θεραπειών στην ουρά ...........................  PVM
Προστατευτική γείωση ........................................ SN
Προ-τοποθέτηση ασθενούς µε χρήση υπέρυθρων.........  OMQ
Προ-τοποθέτηση του ασθενούς
Θέση στο κρεβάτι..........................................  OMR
Υπέρυθρες..................................................  OMQ
Χειροκίνητα ................................................  OMQ
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Ô
Ροµποτική ...............................................  RM, ONQ
Αντιµετώπιση προβληµάτων ..............................  PPT
Αυτόµατη βαθµονόµηση ..................................  PPS
Αυτόµατη διόρθωση γωνίας...............................  PPU
Γωνιακή αντιστάθµιση.....................................  NUO
Εναρξη ......................................................  PPQ
Ενεργοποίηση ..............................................  NNP
Ιστορικό.....................................................  PPO
Μέγιστη κύλιση ............................................  PPO
Μέγιστη πρόνευση .........................................  PPO
Χειροκίνητη διόρθωση γωνίας ............................  PQN

Ρυθµίσεις DRR...............................................  NUP
Εµφάνιση αντικειµένων ...................................  NUQ
Ρυθµίσεις πίνακα αντιστοίχισης (LUT) ..................  NUQ

Ρυθµίσεις ακρίβειας
∆είκτες σώµατος ...........................................  NMS
Προεπιλογές τοποθέτησης.................................  NUN

Ρυθµίσεις ακτίνων Χ............................  NNS, NVU, OPO
Ρυθµίσεις ασθενούς ..........................................  NMP
Ρυθµίσεις δεδοµένων ........................................  NTO
Ρυθµίσεις δεικτών σώµατος .................................  NTR
Ρύθµιση εικόνας............................................  NTS
Χειρισµός των δεικτών σώµατος .........................  NTU

Ρυθµίσεις εκτυπώσεων ......................................  NNT
Ρυθµίσεις µονάδας ροµποτικής κλίσης.....................  NNO
Ρυθµίσεις πίνακα αντιστοίχισης (LUT) .............  NUQ, QSM
Ρύθµιση κρεβατιού...........................................  OMQ
Ρύθµιση ορθοστάτη ..........................................  OMQ

Ò
Σάρωση .......................................................  NRM
Ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο ........................  NRO
Αναδροµική/προοπτική µε συγχρονισµό .................  NRQ
Εξωκρανιακές θεραπείες ..................................  NRO
Πάχος τοµών ...............................................  NRP
Σάρωση µε παύση αναπνοής ..............................  NRQ
Συγχρονισµός........................................  NRQ, OVM
Συστήµατα αναφοράς ......................................  NRN

Σάρωση µε παύση αναπνοής ................................  NRR
Σηµεία µέτρησης .............................................  QMV
Σταθµός εργασίας

ExacTrac .....................................................  PT
Σταθµός εργασίας προετοιµασίας και αναθεώρησης 
ακτινοθεραπείας µε απεικονιστική  
καθοδήγηση (IGRT) .........................................  PUO
Στερεοτακτικό σύστηµα µασκών ...........................  OMT
Στερεοτακτικός δακτύλιος κεφαλής ........................  OMT
Συγχρονισµός.................................................  NMN
Ακρίβεια ....................................................  OVN
Ακρίβεια τοποθέτησης..............................  OMR, PNS
Ανίχνευση δεικτών υπέρυθρων ...........................  OVQ
Ανίχνευση εµφυτευµένων δεικτών .......................  PMO
Ανοχή δείκτη ...............................................  PNS
Απαιτούµενος ηλεκτροµηχανολογικός  

εξοπλισµός..................................  OVN

Αυτόµατη ανίχνευση ......................................  PNU
∆είκτες αναπνευστικής κίνησης ..........................  PNM
Επαλήθευση ακτίνων Χ ...................................  PNO
Επιλογές διόρθωσης .......................................  PON
Επισκόπηση ................................................  OVM
Επίπεδο αναφοράς ................................... NVT, OVT
Ευθυγράµµιση ισόκεντρου και όγκου-στόχου  

θεραπείας ...................................  PMV
Θεραπεία ...................................................  PNV
Λήψη εικόνας ..............................................  PNQ
Μετατόπιση διόρθωσης ............................. PMS, PMU
Ρυθµίσεις ............................................. NNQ, NVS
Ρύθµιση.....................................................  OVP
Σάρωση ............................................... NRQ, OVM

Συµβατό ιατρικό λογισµικό Brainlab ........................ OQ
Συµφωνία αναπνευστικών µοτίβων ........................  PNN
Συµφωνία κέντρου βαρύτητας .................  ORU, ORV, QOV
Συνθήκες αποθήκευσης ....................................... UU
Συνθήκες λειτουργίας
Σύστηµα ExacTrac........................................... VP

Συστήµατα αναφοράς
∆ιόρθωση ακτίνων Χ ......................................  OPO
Σάρωση .....................................................  NRN

Σύντηξη 6D ..................................................  NNP
Σύντηξη εικόνων.............................................  OQM
Αλγόριθµοι .................................................  QPN
Αποµακρυσµένη ...........................................  PUO
Αυτόµατη...................................................  QRO
Βελτίωση ...................................................  QQU
Επιλογές επικάλυψης ......................................  OQQ
Μετατόπιση διόρθωσης στην οστική σύντηξη ..........  ORP
Οστική σύντηξη...................................... OQP, ORN
Περιορισµός οστικής σύντηξης...........................  OQR
Ταχεία επαλήθευση ........................................  QPS
Χειροκίνητη σύντηξη................................ OQU, QRO

Σύντηξη εµφυτευµένων δεικτών ..................... NNP, ORR
Ανίχνευση και σύντηξη δεικτών..........................  ORU
Μετατόπιση διόρθωσης ...................................  OSM
Ταχεία επαλήθευση ........................................  QPR
Τοποθέτηση και ανίχνευση δεικτών......................  ORR

Σύστηµα
Ρυθµίσεις υπενθυµίσεων ..................................  NNM
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