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1 SPLOŠNE INFORMACIJE
1.1 Kontaktni podatki in pravne informacije
Kontaktni podatki

Podpora

Če v teh navodilih ne najdete informacij, ki jih potrebujete, ali če imate vprašanja ali težave, se
obrnite na podporo podjetja Brainlab:

Regija Telefon E-pošta

Združene države Amerike in
Kanada

Tel: (800) 597-5911
Faks: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Azija, Avstralija, Ev-
ropa

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

support@brainlab.comLatinska Amerika
Tel: +55 11 33 55 33 70
Faks: +55 11 33 55 33 79

Japonska
Tel: +81-3-3769-6900
Faks: +81-3-3769-6901

Francija in francosko govo-
reče regije Tel: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Povratne informacije

Kljub natančnemu pregledu lahko ta priročnik vsebuje napake.
Če imate predloge za izboljšanje tega priročnika, nam jih pošljite na e-poštni naslov:
oncology.manuals@brainlab.com.

Proizvajalec

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.1.1 Pravne informacije

Avtorske pravice

Ta uporabniški priročnik vsebuje lastniške podatke, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Brez
izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Brainlab je prepovedano reproducirati ali prevajati kateri
koli del tega priročnika.

Blagovne znamke Brainlab

• ExacTrac® je registrirana blagovna znamka podjetja Brainlab AG v Nemčiji in/ali v ZDA.
• iPlan® je registrirana blagovna znamka podjetja Brainlab AG v Nemčiji in/ali v ZDA.
• Novalis® je registrirana blagovna znamka podjetja Brainlab AG v Nemčiji in/ali v ZDA.
• Brainlab® je registrirana blagovna znamka podjetja Brainlab AG v Nemčiji in/ali v ZDA.

Blagovne znamke, ki niso last podjetja Brainlab

• Exact®, TrueBeam® in TrueBeam STx® so registrirane blagovne znamke podjetja Varian
Medical Systems, Inc.

• Microsoft® in Windows® sta registrirani blagovni znamki podjetja Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® in MOSAIQ® so registrirane blagovne znamke podjetja Elekta.
• Endpoint Security™ je blagovna znamka podjetja Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ je blagovna znamka podjetja Symantec Corporation.
• G Data Antivirus™ je blagovna znamka podjetja G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ je blagovna znamka podjetja Avira Operations GmbH & Co. KG.

Integrirana programska oprema drugih proizvajalcev

• Ta programska oprema temelji na delu neodvisne skupine Independent JPEG Group.
• Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvila fundacija Apache Software Foundation

(http://www.apache.org).
• Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki je licencirana v okviru splošne javne licence GNU

GPL (glejte Stran 467).

Oznaka CE

• Oznaka CE pomeni, da izdelek podjetja Brainlab ustreza osnovnim zahtevam
evropske Direktive Sveta 93/42/EGS, tj. Direktive o medicinskih pripomočkih
(MDD).

• V skladu s pravili, določenimi z direktivo MDD, je ExacTrac izdelek razreda IIb.

Garancija

Garancije ne veljajo za izdelke, ki so bili poškodovani zaradi nesreč, nepravilne uporabe,
neustrezne ponovne namestitve ali neustrezne embalaže v primeru povratnega pošiljanja.
Garancije ne veljajo za sestavne dele izdelka, ki so bili spremenjeni ali zamenjani brez
pisnega pooblastila podjetja Brainlab.

Navodila za odlaganje

• Električna in elektronska oprema se lahko odlaga le v skladu z zakonskimi predpisi.
• Kolimator vsebuje svinec in se lahko odlaga le v skladu z zakonskimi predpisi.

Kontaktni podatki in pravne informacije
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• Za informacije o Direktivi OEEO (2002/96/ES) o odpadni električni in elektronski opremi
obiščite: www.brainlab.com/weee.

Prodaja v ZDA

Zvezni zakon v ZDA omejuje to napravo na prodajo s strani zdravnika oz. na prodajo prek
zdravnikove napotnice.

Jezikovne informacije

Vsi uporabniški priročniki Brainlab so izvirno napisani v angleščini.

Program Electronic Product Radiation Control (EPRC) (le ZDA)

V skladu z razvrstitvijo izdelkov za medicinske naprave Centra za naprave in radiološko zdravje
(Center for Devices and Radiological Health – CDRH) FDA je ExacTrac opredeljen kot medicinski
sistem radiacijske terapije z nabitimi delci (koda izdelka IYE).
Na podlagi 21 CFR (Zakonik zveznih predpisov, poglavje 21) CDRH ne velja noben standard
zmogljivosti, veljajo pa splošne radiološke zahteve za zdravje (21 CFR 1000-1005).

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.2 Simboli
Simboli, ki so uporabljeni v tem priročniku

Opozorila

Opozorila so označena s trikotnimi opozorilnimi simboli. Vsebujejo za varnost pomembne
informacije o možnih poškodbah, smrti in drugih resnih posledicah, povezanih z
nepravilno uporabo opreme.

Svarila

Priporočena previdnost je označena z okroglimi simboli za previdnost. Vsebujejo
informacije o možnih težavah z napravo, ki so ključne za varnost. Te težave vključujejo
nepravilno delovanje naprave, odpoved delovanja naprave, poškodbe naprave ali drugo
materialno škodo.

Opombe

OPOMBA: opombe so zapisane v ležeči pisavi in označujejo dodatne koristne namige.
 

Simboli
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1.3 Predvidena uporaba
Uporaba sistema

Indikacije za uporabo

ExacTrac je namenjen za nameščanje bolnikov na natančno določene točke znotraj žarka
medicinskega pospeševalnika za postopke stereotaktične tehnike v radiokirurgiji ali radioterapiji z
namenom zdravljenja lezij, tumorjev in stanj kjer koli v telesu, kadar je indicirano zdravljenje z
obsevanjem. ExacTrac se lahko uporablja tudi za nadzor bolnika med zdravljenjem.

Previdno rokovanje s strojno opremo

Sestavni deli sistema in dodatni instrumenti so sestavljeni iz natančnih mehanskih delov. Z
njimi rokujte previdno.

Znane kontraindikacije

Za preprečevanje poškodb pri bolnikih s srčnim spodbujevalnikom se pred začetkom
zdravljenja bolnika glede morebitnih tveganj, povezanih z obsevanjem, obrnite na
proizvajalca srčnega spodbujevalnika.

Profil operaterja

To napravo lahko uporabljajo le strokovnjaki.
Sistem lahko uporablja izključno medicinsko osebje, ki je bilo ustrezno usposobljeno za uporabo,
kot so:

Naziv Izobrazba Dejanje

Radioterapevt Izobrazba, usposablja-
nje Glavni delovni tok

Radiolog-onkolog/zdravnik Zdravnik z nazivom dr. Potrditev fuzije, inicializacija bolnika

Medicinski fizik/fizik Doktorat s področja
medicinske fizike

Zagotavljanje kakovosti sistema, de-
lo s podatki

(Ta razvrstitev je odvisna od zahtev v posamezni državi/predpisi se lahko razlikujejo od navedene
razvrstitve.)

S sestavnimi deli sistema in dodatnimi instrumenti lahko upravlja le usposobljeno
medicinsko osebje.

Simboli na sestavnih delih strojne opreme

Simbol Razlaga

Del, ki je v stiku s telesom, vrste B v skladu z IEC 60601-1.

Pozor! Glejte priložene dokumente.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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Simbol Razlaga

Glejte navodila za uporabo/knjižico.
O medicinski električni opremi: upoštevajte navodila za uporabo.

Pregled verodostojnosti

Pred zdravljenjem bolnika preglejte verodostojnost vseh podatkov, ki so vneseni v sistem
in pridobljeni iz njega.

Spreminjanje te opreme ni dovoljeno.

Predvidena uporaba
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1.4 Združljivost z medicinskimi napravami
Medicinske naprave Brainlab

Splošne informacije

Naprava ExacTrac je združljiva z naslednjimi medicinskimi napravami Brainlab.
OPOMBA: celoten seznam razpoložljive dodatne strojne opreme je na voljo v vodiču po strojni
opremi uporabnika ter v priročnikih Sistem za podporo bolnika in Stereotaktična strojna
oprema RT/RS.
 

Integrirani sistem radioterapije

Medicinske naprave Brainlab Komentar

Sistem Novalis za radiokirurgijo z obliko-
vanim žarkom Podprte so vse različice, ki temeljijo na modelu 600N

Dodatna oprema za imobilizacijo bolnika

Medicinske naprave Brainlab Komentar

Sestavni deli za radiokirurgijo brez okvirja

Neinvazivni sistem za imobilizacijo bolnika. Vključuje:
• Set z masko
• Lokalizator in tarčni nameščevalnik brez okvirja za

CT/angiografijo SRS

Referenčna matrika za radiokirurgijo brez
okvirja • Uporablja se za nameščanje bolnikov

ExacTrac Robotics 1.x/2.0
Neodvisni modul, ki omogoča hitro samodejno prila-
gajanje naklona obsevalne mize za natančno pozi-
cioniranje bolnika

Plošča obsevalne mize za slikanje Brain-
lab

Prevleke za obsevalno mizo iz ogljikovih vlaken nizke
gostote izboljšajo kakovost rentgenskega slikanja

Priključek za stereotaktično radiokirurgijo
brez okvirja za ploščo obsevalne mize
drugih proizvajalcev

Prevleka za mizo iz ogljikovih vlaken nizke gostote, ki
omogoča hitro in preprosto nameščanje na mizno
ploščo obsevalne mize

Dodatna oprema za sledenje

Dodatna oprema za sledenje Brainlab Komentar

Označevalne kroglice za telo ExacTrac
CT

Uporabljajo se za spremljanje bolnika
Infrardeče označevalne kroglice za telo
ExacTrac CT

Podstavki označevalcev ET Podstavki za hitro in ponovljivo nameščanje označe-
valcev, uporabljeni skupaj s samolepilnimi podlogami

Odsevne označevalne kroglice ExacTrac Označevalne kroglice za spremljanje naprave

Zvezde in roke za nameščanje ET
Naprave za spremljanje premikanja obsevalne mize

Matrika in roka za nameščanje ET

SPLOŠNE INFORMACIJE
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Dodatna oprema za kalibracijo

Dodatna oprema za kalibracijo Brain-
lab

Komentar

Fantom z izocentrom ET Uporablja se za kalibracijo izocentra s prostorskimi
laserji

Kalibracijski fantom za rentgensko slika-
nje ET

Uporablja se za kalibracijo rentgenskih sestavnih de-
lov

Kazalec fantoma Uporablja se za preverjanje zagotavljanja kakovosti
(Winston-Lutz)

Dodatna oprema za zagotavljanje kakovosti

Dodatna oprema za zagotavljanje ka-
kovosti Brainlab

Komentar

Fantom za preverjanje ExacTrac Uporablja se za zagotavljanje kakovosti in usposab-
ljanje izvajalcev

Kazalec fantoma Uporablja se za preverjanje zagotavljanja kakovosti
(Winston-Lutz)

Fantom z izocentrom ET
Fantom z izocentrom ET ima v središču 5-mm volfra-
movo kroglico in se uporablja za dnevno zagotavlja-
nje kakovosti sistema (Daily Check)

Ostala dodatna oprema

Ostala dodatna oprema Brainlab Komentar

Protidrsna podloga Zagotavlja udobno namestitev bolnika na mizi

Druge naprave Brainlab

Po izdaji tega priročnika bodo morda na voljo dodatne naprave. Če imate vprašanja o združljivosti
naprav s programsko opremo Brainlab, se obrnite na podporo podjetja Brainlab.

S sistemom ExacTrac uporabljajte le naprave in rezervne dele, ki jih je za to določilo
podjetje Brainlab. Uporaba neodobrenih naprav/rezervnih delov lahko negativno vpliva na
varnost in/ali učinkovitost medicinske naprave in ogrozi varnost bolnika, uporabnika in/ali
okolja.

Združljivost z medicinskimi napravami
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1.4.1 Medicinska programska oprema Brainlab

Pooblastilo

Programsko opremo v sistem Brainlab lahko nameščajo samo pooblaščeni zaposleni
podjetja Brainlab. Uporabnik ne sme nameščati in odstranjevati nobene programske
opreme. Če je v sodelovanju z zaposlenim v podjetju Brainlab nameščena protivirusna
programska oprema, mora biti konfigurirana v skladu s priporočili podjetja Brainlab.

Združljiva medicinska programska oprema Brainlab

Naprava ExacTrac je združljiva z naslednjo medicinsko programsko opremo Brainlab:

Medicinska programska oprema
Brainlab

Komentar

iPlan RT Dose 4.5 Sistem za načrtovanje zdravljenja

Oddaljeni sprotni dostop do delovne po-
staje ExacTrac

Odjemalska programska oprema, nameščena v zu-
nanjem računalniku, olajša dostop do delovne posta-
je ExacTrac

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element, ki omogoča načrtovanje zdravlje-
nja

ExacTrac 5.5

Servis Brainlab je med nameščanjem sistema za nize podatkov ExacTrac 5.5 in ExacTrac 6.0
nastavil različne lokacije, z namenom, da se nizi podatkov, ki jih ustvarijo različne različice
programske opreme, ne zamešajo.
Nizov podatkov bolnika, ustvarjenih z različico ExacTrac 5.5, ni mogoče odpreti z različico
ExacTrac 6.x.
Postopki za spreminjanje podatkov za ponovno uporabo nizov podatkov bolnika, ki so bili
ustvarjeni v različici različico ExacTrac 6.x in uvoženi v ExacTrac 5.5, ne obstajajo zaradi
manjkajočih informacij DICOM. Zato mora uporabnik izvesti nov uvoz s sistemom za načrtovanje
zdravljenja v različico ExacTrac 6.x. To je še posebej pomembno med prehodom z različice
ExacTrac 5.5 na ExacTrac 6.x, kjer so na voljo nizi podatkov za nove bolnike (ExacTrac 6.x) in
že zdravljene bolnike (z različico ExacTrac 5.5).
OPOMBA: zaradi 64-bitnega operacijskega sistema različic ExacTrac 5.x in ExacTrac 6.0 ni
mogoče zagnati hkrati z različico ExacTrac 6.1.
 

Nizov podatkov bolnika, ustvarjenih z različico ExacTrac 5.5, ni mogoče pregledati/
predvajati/varnostno kopirati z različico ExacTrac 6.0.

Nizov podatkov bolnika, ustvarjenih z različico ExacTrac 6.0, ni mogoče pregledati/
predvajati/varnostno kopirati z različico ExacTrac 5.5. Nizi podatkov so morda
nepopravljivo spremenjeni in niso več uporabni.

Druga programska oprema Brainlab

Če uporabljate različice programske opreme, ki niso navedene zgoraj, stopite v stik s podporo
Brainlab, da razjasnite združljivost z napravami Brainlab.

Samo medicinska programska oprema Brainlab, ki jo določa Brainlab, je lahko nameščena
in se uporablja skupaj s sistemom.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.4.2 Medicinske naprave, ki niso last podjetja Brainlab

Združljive medicinske naprave, ki niso last podjetja Brainlab

Naprava ExacTrac je združljiva z naslednjimi medicinskimi napravami, ki niso last podjetja
Brainlab:

Medicinska naprava Model Proizvajalec

Diagnostična oprema za
slikanje Modeli, združljivi z DICOM. Različni

Mize za zdravljenje Exact & ETR, Vortex, TrueBeam. Varian

Vakuumski sistem za
nameščanje BodyFIX Različni. Medical Intelligence/Elekta

Varian Clinac

Različice, starejše od 5.4, ne podpirajo
samodejnega prilagajanja položaja obse-
valne mize.
Če je ustrezno, se za nadgradnjo obrnite
na lokalnega predstavnika podjetja Va-
rian.

Varian

Varian TrueBeam/
TrueBeam STx

Različica 1.5 podpira samodejno premi-
kanje mize. Na voljo samo z vmesnikom
ADI 2.0.
Za integracijo možnosti Robotics se za-
hteva laserska zaščita.

Varian

Novalis Tx/Trilogy Vsi. Varian

Linearni pospeševalniki
Elekta

Sistemi, ki temeljijo na iGUIDE/Hexa-
POD.
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant –
pomoč pri premikanju obsevalne mize).
Modeli:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (vsi linearni pospeševalniki s CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (obsevanje z žarki KV),
iGUIDE 2.1, PSS (Miza).

Elekta

OPOMBA: lahko se uporablja tudi druge mize in linearne pospeševalnike, ki niso navedeni zgoraj.
Za nadaljnje informacije o podprtih modelih se obrnite na podporo podjetja Brainlab.
 

OPOMBA: linearni pospeševalniki Elekta: natančnost določenega sistema se nastavi na
prevzemnem preizkusu, kjer so navedeni sestavni deli, ki so bili uporabljeni med merjenjem
natančnosti.
 

Za sisteme ExacTrac, nameščene na linearne pospeševalnike Varian, opremljene z mizo Vortex,
veljajo naslednja opozorila:

Ko se ExacTrac uporablja s pospeševalnikom, opremljenim z mizo Vortex, je treba
ExacTrac uporabljati samo, če je miza zaklenjena v položaju za zdravljenje (poravnana z
osjo pospeševalnika).

Kadar se uporablja sobni CT, se prepričajte, da programska oprema ExacTrac ni zagnana.

Kadar se uporablja CT sistema, ki temelji na Varian Vortex, se prepričajte, da programska
oprema ExacTrac ni zagnana.

Združljivost z medicinskimi napravami
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Če je programska oprema ExacTrac nameščena na napravo Clinac z obsevalno mizo
Vortex, modul Robotics ne sme biti nameščen, hkrati pa se mora uporabljati originalna
plošča obsevalne mize Varian.

Druge naprave, ki niso last podjetja Brainlab

Medicinske naprave, ki niso last podjetja Brainlab, se lahko uporabljajo z napravo ExacTrac
le, če tako določi podjetje Brainlab. Uporaba nepooblaščenih medicinskih naprav lahko
negativno vpliva na varnost in/ali učinkovitost naprave ExacTrac in ogrozi varnost bolnika,
uporabnika in/ali okolja.

Spremembe konfiguracije strojne opreme delovne postaje ExacTrac lahko izvaja samo
podpora podjetja Brainlab. Nepooblaščene spremembe lahko negativno vplivajo na
delovanje sistema.

Obsevalna miza ne sme vsebovati kovinskih struktur okrog območja obsevanja in ne sme
vsebovati nehomogenih struktur, ki bi bile vidne na rentgenskih slikah. Zahtevana je plošča
obsevalne mize za slikanje.
OPOMBA: plošča obsevalne mize za slikanje vpliva na kakovost pridobljenih slik. Za podporo se
obrnite na podjetje Brainlab, predvsem če imate vprašanja glede združljivosti plošč obsevalne
mize za slikanje drugih proizvajalcev.
 

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.4.3 Programska oprema, ki ni last podjetja Brainlab

Pooblastilo

Programsko in strojno opremo v sistem Brainlab lahko nameščajo samo pooblaščeni
zaposleni podjetja Brainlab. Uporabnik ne sme nameščati in odstranjevati nobene
programske ali strojne opreme.

Spremembe konfiguracije programske opreme delovne postaje lahko izvaja samo podpora
podjetja Brainlab. Nepooblaščene spremembe lahko negativno vplivajo na delovanje
sistema. Če je v sodelovanju z zaposlenim v podjetju Brainlab nameščena protivirusna
programska oprema, mora biti konfigurirana v skladu s priporočili podjetja Brainlab.

Programska oprema, ki ni last podjetja Brainlab

Naprava ExacTrac je združljiva z naslednjo programsko opremo drugih proizvajalcev:

Programska oprema Komentar

Sistemi za načrtovanje drugih proizvajal-
cev

Sistemi, ki izvozijo določen položaj izocentra in oris
PTV (načrtovanja ciljnega volumna) s podatki CT
prek obstoječe povezave DICOM RT v delovno po-
stajo ExacTrac, so podprti. Za nadaljnje informacije
glejte izjavo o skladnosti DICOM na naslovu
www.brainlab.com ali se obrnite na podporo podjetja
Brainlab.

Varian Aria 10/11
Izvoženi podatki DICOM RT delovne postaje Exac-
Trac so združljivi s sistemom Aria Zapiši in preveri
(Varian Medical system).

Spremembe sistemov drugih proizvajalcev lahko vplivajo na druge sisteme. Prepričajte se, da vsi
sistemi še vedno delujejo, kakor bi morali.
Implementacija sistema Brainlab DICOM temelji na knjižnici MERGE DICOM. Za podrobne
informacije o skladnosti DICOM glejte izjavo o skladnosti DICOM drugih proizvajalcev in
najnovejšo izjavo o skladnosti DICOM podjetja Brainlab na naslovu www.brainlab.com/dicom.

Glejte tudi str. 395.
OPOMBA: za drugo programsko opremo, ki ni v lasti podjetja Brainlab, in njene posodobitve
Brainlab ne zagotavlja združljivosti s sistemom ExacTrac. Za več informacij se obrnite na podporo
podjetja Brainlab.
 

Programska oprema, ki ni v lasti podjetja Brainlab

Samo programska oprema, ki jo določi Brainlab, je lahko nameščena in se uporablja s
sistemom ExacTrac.

Združljivost z medicinskimi napravami
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1.5 Usposabljanje in dokumentacija
Usposabljanje

Usposabljanje Brainlab

Ker želimo zagotoviti varno in ustrezno uporabo sistema, v podjetju Brainlab vsem uporabnikom
priporočamo, da se pred prvo uporabo sistema udeležijo obsežnega programa usposabljanja, ki
ga vodi predstavnik podjetja Brainlab.

Nadzorovana podpora

• Ko je bilo ustrezno simulirano ustrezno število celotnih postopkov in po temeljitem pregledu
zagotavljanja kakovosti, se sistem lahko uporablja za izbrana zdravljenja.

• Pri takšnih zdravljenjih mora biti prisoten predstavnik podjetja Brainlab, ki medicinskemu osebju
pomaga z nadzorom in usmerjanjem, če je ustrezno.

Odgovornost

Sistem ExacTrac je zasnovan izključno za zagotavljanje dodatne pomoči medicinskemu
osebju. Ni nadomestek ali zamenjava za izkušnje uporabnika, niti ne razveljavi
odgovornosti uporabnika v času njegove uporabe.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.5.1 Dokumentacija

Predvidena ciljna skupina

• Ta sistem zagotavlja uvod in referenco za učinkovito in pravilno uporabo sistema ExacTrac
podjetja Brainlab.

• Ta priročnik je namenjen vsem članom klinične skupine, ki uporabljajo sistem ExacTrac ali
njegove dele in upravljajo z njim.

• Pred uporabo pozorno preberite ta priročnik in se dovolj natančno seznanite s programsko
opremo.

Branje uporabniških priročnikov

Uspešno in varno zdravljenje s sistemom ExacTrac zahteva natančno načrtovanje postopkov.
Zato je pomembno, da:
• pred uporabo sistema pozorno preberete zadevne uporabniške priročnike;
• omogočite neprekinjen dostop do teh uporabniških priročnikov.

Uporabniški priročniki Brainlab

Uporabniški priročnik Opis

Vodič za kliničnega uporabni-
ka ExacTrac

Podrobne informacije o uporabi sistema za nameščanje bolnika
ExacTrac

Vodič po sistemski opremi
uporabnika za bolnika

Podrobna navodila za uporabo:
nagibnega sistema obsevalne mize ExacTrac Robotics
sistema za zdravljenje z radiokirurgijo brez okvirja

Vodič za stereotaktično stroj-
no opremo uporabnika

Podrobna navodila o uporabi kazalca fantoma Brainlab za zago-
tavljanje kakovosti

Vodič za kliničnega uporabni-
ka iPlan RT

Podrobna navodila o uporabi ustreznega sistema Brainlab za na-
črtovanje zdravljenja

Dokumentacija za sestavne dele rentgena

Naprava Dokument Proizvajalec

Ohišje Podatkovni list: »Sapphire Hous-
ing« Varian Medical Systems

Cev Podatkovni list: »RAD-21«

Kabli HV Podatkovni list: »CA1-type Con-
nector« »L3-type cable« Claymount

Kolimator Ta uporabniški priročnik Brainlab

Generator
Navodila za upravljanje »EDITOR
Hfe«
Servisni priročnik »EDITOR Hfe«

Spellman High Voltage Electronics
GmbH (prej K&S Röntgenwerk)

Drugi uporabniški priročniki

Uporabniški priročnik Opis

Uporabniški priročniki Novalis Navodila za uporabo sistema Novalis zagotovi podjetje Varian
Medical Systems.

Usposabljanje in dokumentacija
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Uporabniški priročnik Opis

Priročniki drugih proizvajal-
cev

• Sistem ExacTrac vključuje sestavne dele drugih proizvajalcev.
• Ustrezna navodila proizvajalca so navedena v predalu za do-

kumentacijo na zadnjem delu naprave.
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1.6 Zaščita podatkov
Zaupnost in zaščita pred nepooblaščenim dostopom

Regionalna zakonodaja

V programski opremi ExacTrac so podatki o bolniku označeni z imenom bolnika in enoličnim ID-
jem. Zato je treba z njimi ravnati v skladu z ustrezno zakonodajo o zaupnosti in jih zaščititi pred
nepooblaščenim dostopom. V Združenih državah Amerike je treba s podatki bolnika ravnati v
skladu z zakonom Health Insurance Portability and Accountability Act iz leta 1996 (HIPAA).

Dostop do strojne opreme sistema

Delovna postaja ExacTrac je v omarici s sprednjimi in zadnjimi vrati. Za preprečevanje
nepooblaščenega dostopa morajo biti vrata zaklenjena, ključ pa shranjen na varnem mestu.
Nadzorno ploščo (glejte Stran 68) je mogoče upravljati prek odprtin na sprednjih vratih.

Omarica mora biti ustrezno zaščitena pred javnim dostopom ali nameščena na mestu, ki ga
je mogoče neprekinjeno nadzorovati.

Zagotavljanje varnosti omarice po koncu delovnega časa je v pristojnosti bolnišnice.

Dostop do elektronskih podatkov

Operacijski sistem Windows 7 omogoča preverjanje uporabnikov ter s tem preprečuje
nepooblaščen dostop do podatkov o bolniku. Vse podatke o uporabniških imenih in geslih mora
upravljati skrbnik omrežja v bolnišnici. Vse osebje, ki upravlja s sistemom ExacTrac, se mora po
zaključku uporabe odjaviti. V skladu z zahtevami zakona HIPAA se uporabi ohranjevalnik zaslona,
zaščiten z geslom.

Dostop do izpisanih podatkov

Ker poročila o zdravljenju ExacTrac (glejte Stran 377) vsebujejo ime bolnika in njegov ID, mora
biti tiskalnik nameščen na varnem mestu, natisnjeni podatki pa zaščiteni pred nepooblaščenim
dostopom.

Varnostno kopiranje podatkov

Mape bolnikov ExacTrac morajo biti varnostno kopirane na DVD ali v omrežni arhiv, da se
prepreči izguba podatkov bolnika. Podatke bolnika se lahko tudi izvozi v obliko DICOM v sistem
R&V.

Dostop do podatkov

Sistem ExacTrac lahko uvozi načrtovane podatke iz drugih delovnih postaj v omrežju (glejte Stran
390). Drugi računalniki v omrežju ne potrebujejo dostopa do delovne postaje ExacTrac, zato
podjetje Brainlab priporoča, da se oddaljeni dostop do delovne postaje ExacTrac onemogoči in
tako zagotovi zaupnost podatkov.

Uporabniki sistema Windows

Privzeto so v sistemu ExacTrac določeni naslednji uporabniki sistema Windows:

Zaščita podatkov
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Uporabnik Raven dostopa

Skrbnik Neomejeno

Servis BL Neomejeno

EmergencyUser Neomejeno

ExacTrac Dostop PowerUser

Pregledovalec Dostop PowerUser

Za uporabo sistema ExacTrac mora uporabnik imeti vsaj pravice zahtevnega uporabnika.
Pravice za poln dostop (branje/pisanje) so zahtevane za naslednje mape:
• D:/Brainlab
• Mapa bolnika

Uporabniške dnevniške datoteke

Podatki za prijavo v ExacTrac se beležijo in shranijo v šifrirano dnevniško datoteko. Za ogled te
dnevniške datoteke pokličite podporo Brainlab.

Uničenje sistema

Ker so na trdem disku delovne postaje ExacTrac shranjeni zaupni podatki o bolniku, je treba pred
odlaganjem naprave te podatke varno izbrisati ali trdi disk fizično uničiti.

Samo brisanje podatkov s trdega diska ne zagotavlja zadostne zaščite pred pridobivanjem
podatkov. Uporabiti je treba namensko programsko opremo, s katero se onemogoči
obnavljanje podatkov.

Kadar je treba podatke o bolniku poslati tretji osebi (npr. v pregled podpori Brainlab), je
treba vedno uporabiti možnost Create Anonymized Copy.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1 29



Zaščita podatkov

30 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



2 POTEKI DELA S
SISTEMOM EXACTRAC

2.1 Poteki dela za specifične linearne pospeševalnike

Splošne informacije

Ta uporabniški priročnik opisuje vse funkcije sistema ExacTrac. Katere funkcije so na voljo v
vašem sistemu, pa je odvisno od vaše opreme in licenc.

POTEKI DELA S SISTEMOM EXACTRAC
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Standardni potek dela

Li
na

c

Ex
ac

Tr
ac

6.
X

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is

consistent.

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterSelect the isocenter.
When the plan consists of only one 

isocenter, this step is skipped

Select the corresponding beam / field.

Couch must be at default position. 
(0° or 180°)

Perform Pre-Positioning.

Enable Motion

Move table to planned couch angle 
according to ExacTrac readouts. 

Press „X-Ray 
Correction“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

„Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

Select BeamSelect Beam

Perform and finish X-ray Correction

Compensate
Correction Shift

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray 
Verification“

Compensate
Verification ShiftEnable Motion Ensure that all translations and

rotations are compensated.

Pre-Positioning

X-Ray Correction

X-Ray Verification (non-coplanar)

Open Patient

Couch must be at default position. 
(0° or 180°)

Slika 1 

Poteki dela za specifične linearne pospeševalnike
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2.1.1 Potek dela za obsevalno mizo Varian Exact

Koraki poteka dela

Koraki Glejte

1. Na linearnem pospeševalniku odprite bolnikovo datoteko.

2.

V programski opremi ExacTrac odprite bolnikovo datoteko. (Če je linearni po-
speševalnik opremljen z vmesnikom ADI in je sistem ExacTrac odprt v zavihku
Select Patient, se bo bolnikova datoteka odprla samodejno.) Po potrebi lahko
prilagodite nastavitve za posameznega bolnika.

Stran 125

3.

Predhodna namestitev. To vključuje poravnavo območja PTV z izocentrom li-
nearnega pospeševalnika. Sistem izračuna, kako je treba premikati obsevalno
mizo za zdravljenje glede na položaj telesnih označevalcev ali matrike v prime-
rjavi z njihovim položajem na CT-posnetku bolnika.
Premikanje se aktivira v sobi za zdravljenje z uporabo ročnega upravljalnika
sistema ExacTrac (ali z ročnim upravljalnikom VMS za posodobitve program-
ske opreme).

Stran 171

4.

Korekcija rentgenskih žarkov/stožčastega snopa. Z rentgenskimi žarki/CT-jem
s stožčastim snopom lahko natančno določite trenutno lokacijo PTV in prime-
rjate s slikami DRR ter tako izračunate vsak premik, ki je potreben za položaj
bolnika.

Stran 201

5.

Uporaba rotacijske korekcije.
• Če uporabljate sistem Robotics 1.0, lahko to korekcijo omogočite v sobi za

zdravljenje z ročnim upravljalnikom.
• Če uporabljate sistem Robotics 2.0, lahko to korekcijo omogočite zunaj sobe

za zdravljenje s konzolo ExacTrac ali z ročnim upravljalnikom sistema
ExacTrac, nameščenim v nadzorni sobi.

OPOMBA: korekcije naklona, katerih posledica je premik skrajnega zgornjega
dela mize za več kot 5 cm, iz varnostnih razlogov vedno zahtevajo, da korekci-
jo omogočite v sobi za zdravljenje. V teh situacijah sistem ExacTrac prikazuje
ustrezno sporočilo in omogoči gumbe Lock all sistema Robotics 2.0. Uprav-
ljavec mora vstopiti v sobo za zdravljenje, če želi onemogočiti gumbe Lock all
in omogočiti korekcijo od znotraj z uporabo ročnega upravljalnika.
 

Stran 275

6.

Uporaba korekcijskega premika. Daljinsko premikanje mize, ki bo izvedlo ko-
rekcijski premik, lahko omogočite s:
konzolo ExacTrac ali
ročnim upravljalnikom sistema ExacTrac (če ni nameščene konzole).

Stran 249

7. Preverjanje rentgenskih žarkov. Ponovno lahko z rentgenskimi žarki preverite,
ali je PTV zdaj v pravilnem položaju za zdravljenje. Stran 257

8. Izvedite zdravljenje.

POTEKI DELA S SISTEMOM EXACTRAC
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Standardni potek dela rentgena sistema ExacTrac na konzoli Novalis Tx
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6.
X

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

Prepare first Beam
ExacTrac shows prepared beam and 
checks for consistency with selected 

isocenter.

Perform manual or automatic Pre-
Positioning to move Couch to center

position.

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”          

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction 
shift.

Move Couch to
treatment position

Acquire X-ray
images

Perform and Finish 
Correction

Perform Robotics
Tilt Compensation

Move Couch to
treatment position

Robotics Dialog automatically comes 
up. This step is skipped if verification

was within limits.

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the

verification threshold the user is asked
to apply the shift.

This step is skipped if verification was 
within limits.

Slika 2 

Poteki dela za specifične linearne pospeševalnike
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2.1.2 Potek dela za linearni pospeševalnik TrueBeam

Koraki poteka dela

Koraki Glejte

1.
Na linearnem pospeševalniku odprite bolnikovo datoteko. Bolnikova datoteka
se odpre samodejno, če je sistem ExacTrac odprt v zavihku Select Patient.
Po potrebi lahko prilagodite nastavitve za posameznega bolnika.

Stran 125

2.

Predhodna namestitev. To vključuje poravnavo območja PTV z izocentrom li-
nearnega pospeševalnika. Sistem izračuna, kako je treba premikati obsevalno
mizo za zdravljenje glede na položaj telesnih označevalcev ali matrike v prime-
rjavi z njihovim položajem na slikah DRR CT-posnetki bolnika.
Premikanje se aktivira v sobi za zdravljenje z uporabo ročnega upravljalnika
VMS.

Stran 194

3.

Korekcija rentgenskih žarkov/stožčastega snopa. Z rentgenskimi žarki/CT-jem
s stožčastim snopom lahko natančno določite trenutno lokacijo PTV in prime-
rjate s slikami DRR ter tako izračunate vsak premik, ki je potreben za položaj
bolnika.

Stran 201

4.

Uporaba rotacijske korekcije:
• če uporabljate sistem Robotics 1.0, lahko to korekcijo uporabite v sobi za

zdravljenje z ročnim upravljalnikom VMS;
• če uporabljate sistem Robotics 2.0, lahko to korekcijo uporabite iz območja

konzole z uporabo konzole VMS.
OPOMBA: korekcije naklona, katerih posledica je premik skrajnega zgornjega
dela mize za več kot 5 cm, iz varnostnih razlogov vedno zahtevajo, da korekci-
jo omogočite v sobi za zdravljenje. V teh situacijah sistem ExacTrac prikazuje
ustrezno sporočilo in omogoči gumbe Lock all sistema Robotics 2.0. Uprav-
ljavec mora vstopiti v sobo za zdravljenje, če želi onemogočiti gumbe Lock all
in omogočiti korekcijo od znotraj z uporabo ročnega upravljalnika mize Tru-
eBeam.
 

Stran 198

5.

Uporaba korekcijskega premika. Daljinsko premikanje mize, ki bo izvedlo ko-
rekcijski premik, lahko omogočite s:
konzolo VMS ali
ročnim upravljalnikom VMS.

Stran 249

6.
Preverjanje rentgenskih žarkov. Če je prikazana možnost Proceed with Verifi-
cation, morate z rentgenskimi žarki preveriti, ali je PTV zdaj v pravilnem polo-
žaju za zdravljenje.

Stran 257

7. Izvedite zdravljenje.

Uporaba sistema ExacTrac Robotics s sistemom TrueBeam zahteva aktiviranje sistema
Varian LaserGuard. Ko v območju konzole omogočite sistem ExacTrac Robotics, ne smete
nikoli deaktivirati sistema LaserGuard.
Začetna namestitev bolnika mora imeti rotacijski odklon manjši od 5°, saj sistem ExacTrac
omogoča posodobitev načrta ali preglasitev načrta v linearnem pospeševalniku le do največ 5°. V
nasprotnem primeru je snop prikazan kot neskladni snop v naslednji frakciji (glejte str. 185).

POTEKI DELA S SISTEMOM EXACTRAC
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Primer poteka dela sistema ExacTrac za TrueBeam
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6.
X

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

Prepare first Beam
ExacTrac shows prepared beam and 
checks for consistency with selected 

isocenter.

Press „Restart 
Positioning“Couch must be at center position.

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to the Treatment 

Application to position the patient in 
the isocenter. (Excluding rotation)

The Treatment Application receives 
the couch motion requests and 

displays the target position within the 
column „GOTO“

Enable Motion The couch moves towards the „GOTO“ 
values.

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 

isocenter.  If so, ADI Positioning Dialog 
closes autom. Otherwise up to two 

more couch motion requests are sent

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to the Treatment 

Application to position the patient in 
the isocenter. (Including vertical 
rotation for the selected beam.)

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 

isocenter.  If so, ADI Positioning Dialog 
automatically updates the plan values
on Treatment Application and closes. 
If not, up to two more couch motion 

requests are sent.

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

The Treatment Application receives 
the couch motion requests and 

displays the target position within the 
column „GOTO“

Enable Motion The couch moves towards the „GOTO“ 
values.

Slika 3 

Poteki dela za specifične linearne pospeševalnike
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2.1.3 Potek dela za linearne pospeševalnike Elekta

Koraki poteka dela

Koraki Glejte

1.
Odprite bolnikovo datoteko v sistemu MOSAIQ in pripravite prvi snop. Bolniko-
va datoteka se odpre samodejno v programski opremi iGUIDE in sistemu
ExacTrac, če je ExacTrac odprt v zavihku Select Patient.

Stran 125

2.

Predhodna namestitev. Izvedite samodejno predhodno namestitev za kranialne
primere in ročno predhodno namestitev za vse ostale primere. Premik za sa-
modejno predhodno namestitev se neposredno prenese v programsko opremo
iGUIDE ali MOSAIQ.

Stran 171

3.
Korekcija rentgenskih žarkov. Z rentgenskimi žarki lahko natančno določite tre-
nutno lokacijo PTV in primerjate s slikami DRR ter tako izračunate vsak pre-
mik, ki je potreben za položaj bolnika.

Stran 201

4.

Uporaba korekcijskega premika:
• Če uporabljate sistem iGUIDE HexaPOD, sistem ExacTrac prikaže in prene-

se izračunani premik neposredno v programsko opremo iGUIDE. Za izvaja-
nje premika glejte zaslon s prikazano programsko opremo iGUIDE.

• Če uporabljate le sistem MOSAIQ, sistem ExacTrac prikaže in prenese izra-
čunani premik neposredno v sistem MOSAIQ. Za izvajanje premika glejte
zaslon s prikazanim sistemom MOSAIQ.

Koordinat za premike ne vnašajte ročno. Če prenos koordinat ni uspel, premi-
ke ponovno pošljite.

Stran 254

5.
Preverjanje rentgenskih žarkov. Če je prikazana možnost Proceed with Verifi-
cation, morate z rentgenskimi žarki preveriti, ali je PTV po izvedenem korekcij-
skem premiku zdaj v pravilnem položaju za zdravljenje.

Stran 257

6. Izvedite zdravljenje.

V primeru odpovedi delovanja zadrževanja žarka (žarek za zdravljenje Elekta ostane
aktiven, medtem ko sistem ExacTrac prikazuje zadrževanje žarka), nemudoma zaustavite
zdravljenje in z njim ne nadaljujte, dokler ne preverite pravilnega delovanja funkcije
zadrževanja žarka.

POTEKI DELA S SISTEMOM EXACTRAC
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Primer poteka dela sistema ExacTrac za sistem Elekta
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When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding

patient.

Open Patient

ExacTrac checks for consistency with 
selected isocenter.

Couch must be at center position. 
Bring HexaPOD in Start Position.

For Pre-positioning (Cranial Cases only) 
ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ 

to position the patient in the isocenter
(Excluding rotation).

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch 
motion requests and displays the 

target position. iGUIDE directly
transfers the 3D shift to TCS

Enable Motion The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 
isocenter.  If so, „Send shift“ dialog

closes automatically. Otherwise press 
„Send Shift“ again. 

Press „X-Ray 
Correction“ 

ExacTrac Shows Status 
Proceed with X-Ray

Perform and Finish 
Correction

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ 

to position the patient in the 
isocenter. (With iGUIDE including

rotation, MOSAIQ 3D only)

After complete couch motion, 
ExacTrac checks if the patient is

positioned in isocenter.  If so, „Send 
shift“ dialog closes. Otherwise press 

„Send Shift“ again.

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Perform
Treatment

After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Press „X-Ray 
Verification“

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch 
motion requests and displays the 

target position. iGUIDE might transfer
parts of the shift to TCS and perform

parts of the shift with HexaPOD.

Enable Motion The couch moves towards the target
position.

Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

Press „Send Shift“

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

Slika 4 

Poteki dela za specifične linearne pospeševalnike
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2.1.4 Preprečevanje trkov

Varnostne opombe

Daljinskega premikanja obsevalne mize ne smete uporabljati, če uporabljate dodatke, ki omejujejo
razdaljo med bolnikom in gantrijem. Dodatki, kot so stožčasti kolimatorji, povečajo tveganje trka,
zato se samodejno premikanje obsevalne mize sme omogočiti samo znotraj sobe za zdravljenje.
Če predvidevate možnost trka, nemudoma onemogočite premikanje. Gumbe za omogočanje
premikanja na konzoli ExacTrac ali ročnem upravljalniku sprostite šele v sobi za zdravljenje.
Če je za preprečevanje trkov treba izvesti preizkus, zagotovite, da ga boste izvedli v zaključnem
položaju zdravljenja (npr. po izvedenem premiku ExacTrac).
Bolnikom povejte, naj ostanejo na obsevalni mizi za zdravljenje in naj se ne premikajo, dokler jih
zdravnik ne obvesti, da je premikanje ponovno varno.

Zagotovite, da, ne glede na spremembo položaja bolnika, ki jo izvede sistem ExacTrac, ni
nevarnosti trka bolnika s katerim koli delom linearnega pospeševalnika ali njegovih
dodatkov med samim zdravljenjem ali na splošno med vrtenjem gantrija (npr. zdravljenja z
različnimi polji in različnimi koti gantrija).

Zagotovite, da med nameščanjem bolnika ni nevarnosti trka bolnika ali pritrditve bolnika/
dodatka za sledenje s katerim koli delom linearnega pospeševalnika ali njegovih dodatkov.

Pred omogočanjem kakršnih koli premikov se prepričajte, da je med bolnikom in katerim
koli delom gantrija linearnega pospeševalnika dovolj vmesnega prostora. Upoštevajte, da
imata tako gantrij kot obsevalna miza premikajoče se naprave, kot je sistem Brainlab
Robotics. Obstaja nevarnost trkov!

Če je nameščena dodatna oprema linearnega pospeševalnika (npr. za zdravljenja s
stožčastim snopom), preverite, ali je nameščen in aktiviran dodatni varnostni mehanizem,
ki preprečuje morebitne trke. Če ta ni na voljo, uporaba sistema Robotics ni dovoljena
zaradi nevarnosti trkov.

POTEKI DELA S SISTEMOM EXACTRAC
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3 PREGLED STROJNE
OPREME

3.1 Sestavni deli strojne opreme ExacTrac

Splošne informacije

Sistem ExacTrac je na voljo v različnih konfiguracijah in različicah. Sestavni deli strojne opreme
se razlikujejo glede na izbrano konfiguracijo strojne in programske opreme. Za več informacij se
obrnite na podporo podjetja Brainlab.

PREGLED STROJNE OPREME
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3.1.1 Sestavni deli sistema IR

Splošne informacije

Standardna konfiguracija za sledenje z infrardečo napravo ExacTrac vključuje naslednje sestavne
dele.

Delovna postaja in omarica

①
②

Slika 5 

Št. Sestavni del Funkcija

① Delovna postaja Exac-
Trac Glejte str. 68.

② Omarica delovne postaje Vsebuje delovno postajo skupaj z napajalnimi kabli, naprava-
mi za varnost električne opreme, elektroniko za nadzor itd.

Delovno postajo je treba izklopiti najmanj enkrat na teden. Za več informacij o varnosti električne
opreme glejte str. 64.
Sistem klimatske naprave mora vzdrževati stalno sobno temperaturo.

Infrardeča in video kamera

Kamera je vedno nameščena na strop ob vznožju obsevalne mize. IR kamera Polaris Spectra za
ogrevanje potrebuje najmanj pet minut. V tem času kamera ne pošilja podatkov, kalibracija in
zdravljenje pa nista možna. IR kamero vklopite najmanj pet minut pred uporabo. Če želite to
storiti, na računalniški omarici ali konzoli sistema pritisnite gumb System On.

①

② ③

Slika 6 
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Št. Sestavni del Funkcija

① Kamere Predhodno kalibriran sistem kamer.

② Leče infrardeče kamere Z odsevnimi označevalnimi kroglicami sledite položaju bolni-
ka.

③ Leča video kamere Zagotavlja video prikaz bolnika.

IR kamera Polaris Spectra za ogrevanje potrebuje najmanj pet minut.

Infrardeča in video kamera (TrueBeam)

Pri sistemih, nameščenih v linearne pospeševalnike TrueBeam, je kamera nameščena na isto
stojalo kot podobna kamera pri sistemih za sledenje Varian Medical Systems.

Slika 7 

Varnostne opombe

Različni infrardeči sistemi lahko vplivajo drug na drugega. Različnih infrardečih sistemov ne
uporabljajte hkrati. Infrardeče medicinske naprave drugih proizvajalcev se lahko uporabljajo z
napravo ExacTrac samo, če tako določi podjetje Brainlab. Uporaba nepooblaščenih infrardečih
medicinskih naprav lahko negativno vpliva na varnost in/ali učinkovitost sistema ExacTrac ali
drugega sistema in ogrozi varnost bolnika, uporabnika in/ali okolja.

Sistem kamere se ne sme uporabljati, ko je poškodovan ali ko je prišlo do trka z drugim
predmetom. Obvestiti je treba servis podjetja Brainlab.

Kamere in bolnika se ne smete dotikati hkrati.
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Zaslon

①

Slika 8 

Št. Sestavni del Funkcija

① 17-palčni zaslon na dotik Omogoča upravljanje programske opreme v obsevalni sobi.
Zaslon lahko pritrdite na steno ali strop v obsevalni sobi.

OPOMBA: zasloni, nameščeni na strop: da bi se izognili poškodbam bolnika ali upravljavca zaradi
trka, vedno premaknite zaslon v začetni položaj. Ko pospravljate zaslon, bodite pozorni, da se
izognete trku z drugo opremo.
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3.1.2 Dodatna oprema za sledenje z infrardečo napravo

Označevalne kroglice za telo in podstavki označevalcev

① ② ③
Slika 9 

Št. Sestavni del Funkcija

① Označevalne kroglice za
telo

Omogočajo sledenje z infrardečo napravo. Pritrjene so na
podstavke označevalcev ali na namestitveno matriko za radio-
kirurgijo brez okvirja.

② Podstavki označevalcev

S samolepilnimi podlogami so pritrjeni na ustrezna mesta na
bolnikovi koži.
Če želite ponovno uporabiti podstavke označevalcev (za iste-
ga bolnika), morate uporabiti nove samolepilne podloge. Glej-
te str. 97 in Stran 174.

③ Samolepilne podloge Te lahko pritrdite na podstavke označevalcev ter jih tako na
istem bolniku uporabite večkrat.

Odsevne označevalne kroglice

①

Slika 10 

Št. Sestavni del Funkcija

① Odsevne označevalne
kroglice

Pritrjene so na namestitveno matriko in fantom z izocentrom
ter omogočajo sledenje z infrardečo napravo.
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3.1.3 Dodatna oprema za slikanje

Označevalne kroglice za telo in podstavki označevalcev

① ② ③

Slika 11 

Št. Sestavni del Funkcija

① Telesni označevalec CT Samodejno zaznan med slikanjem CT. Pritrjeni so na podstav-
ke označevalcev.

② Odsevni telesni označe-
valec CT

Samodejno zaznan med slikanjem CT in je primeren za slede-
nje z infrardečo napravo. Pritrjeni so na podstavke označeval-
cev.

③ Podstavki označevalcev

S samolepilnimi podlogami so pritrjeni na ustrezna mesta na
bolnikovi koži.
Če želite ponovno uporabiti podstavke označevalcev (za iste-
ga bolnika), morate uporabiti nove samolepilne podloge. Glej-
te str. 97 in Stran 174.

Sestavni deli za radiokirurgijo brez okvirja

Sestavni deli za radiokirurgijo brez okvirja se uporabljajo za sledenje položaju bolnika med
kranialnimi zdravljenji, tako da se lahko preslika na pridobljene slikovne podatke. Sistem se lahko
uporablja samo skupaj s korekcijo rentgenskih žarkov (glejte str. 48).
Za opis sestavnih delov za radiokirurgijo brez okvirja glejte Vodič po strojni opremi
uporabnika – Sistem za podporo bolnika in Stran 175.

① ②

Slika 12 

Št. Sestavni del Funkcija

① Referenčna matrika za
radiokirurgijo brez okvirja

Omogoča sledenje bolnika z vseh standardnih rotacijskih ko-
tov obsevalne mize. Struktura iz ogljikovih vlaken prav tako
zagotavlja optimalno prosojnost rentgenskih žarkov in mini-
malno kopičenje odmerkov med zdravljenjem bolnika.

Sestavni deli strojne opreme ExacTrac
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Št. Sestavni del Funkcija

②
Set maske za stereotak-
tično radiokirurgijo brez
okvirja

Omogoča varno in ponovljivo nameščanje bolnika med frakci-
jami.
(ExacTrac ni združljiv s standardnim sistemom lobanjske ma-
ske.)

OPOMBA: v strukturi ogljikovih vlaken namestitvene matrike za radiokirurgijo brez okvirja je
debelina stene v povprečju 1,4 mm, kar je enakovredno 2 mm vode. Na podlagi modalitete in
parametrov zdravljenja je treba za posamezni primer določiti, ali naj struktura med dejanskim
obsevanjem ostane na bolniku ali pa jo je treba odstraniti. Če med zdravljenjem odstranite
matriko, je intrafrakcijsko preverjanje nemogoče izvesti. Na splošno Brainlab priporoča, da matrika
med obsevanjem ostane nameščena.
 

Namestitev matrik za zunajlobanjska zdravljenja

①

Slika 13 

Št. Sestavni del Funkcija

① Namestitvena matrika
ET

Ta matrika iz ogljikovih vlaken se lahko uporablja za običajno
zunajlobanjsko zdravljenje.

Glejte str. 177.
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3.1.4 Sestavni deli rentgena (izbirno)

Splošne informacije

Če ste kupili izbirno rentgensko konfiguracijo ExacTrac, je oprema, ki je opisana v nadaljevanju,
na voljo poleg standardnih sestavnih delov za sledenje z infrardečo napravo.
Z rentgensko konfiguracijo ExacTrac bodo lahko vaši bolniki izkoristili prednosti izboljšane
natančnosti in varnosti, ki ju omogočajo funkcije rentgenske korekcije in preverjanja ExacTrac.
Glejte tudi Stran 66 in Stran 78.

Dvojni generator rentgenskih žarkov

①

Slika 14 

Št. Sestavni del Funkcija

① Dvojni generator rentgen-
skih žarkov

Napaja dve rentgenski cevi, ki se uporabljata za ustvarjanje
rentgenskih slik korekcij in preverjanja položaja bolnika. Na
voljo je v dveh ločenih omaricah, ki sta povezani s kabli. Z
dvojnim generatorjem se lahko zajamejo rentgenske slike z
obema rentgenskima cevema skoraj istočasno.

Sestavni deli strojne opreme ExacTrac
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Enojni generator rentgenskih žarkov

①

Slika 15 

Št. Sestavni del Funkcija

① Enojni generator rentgen-
skih žarkov

Napaja dve rentgenski cevi, ki se uporabljata za ustvarjanje
rentgenskih slik korekcij in preverjanja položaja bolnika. Na-
meščen je v eni omarici.
Ta različica generatorja se uporablja samo z nadgradnjami že
nameščenih sistemov.

Varnostna opomba

Predmetov nikoli ne nameščajte na zaslon za prezračevanje omarice generatorja. Zaradi
nepravilnega upravljanja lahko pride do pregrevanja in poškodb generatorja.
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Talno ohišje rentgena sistema, 12-palčno

①

③

②

Slika 16 

Št. Sestavni del Funkcija

① 12-palčno talno ohišje Vsebuje rentgensko cev. Dve ohišji sta vgrajeni v tla na obeh
straneh linearnega pospeševalnika.

② Rentgenska cev

Ustvarja rentgenske slike, s katerimi se preveri natančnost
položaja bolnika.
Ko gledate linearni pospeševalnik, je leva cev označena kot
Tube 1 in desna cev kot Tube 2.

③ Rentgenski kolimator Zagotavlja, da sevanje, ki ga oddaja cev, pokriva samo občut-
ljivo območje detektorja ploske plošče.

Sestavni deli strojne opreme ExacTrac
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Talna ohišja in rentgenske cevi

① ②

③

Slika 17 

Št. Sestavni del Funkcija

① Talno ohišje Vsebuje rentgensko cev. Dve ohišji sta postavljeni na tla, vsa-
ka na eni strani linearnega pospeševalnika.

② Rentgenska cev

Ustvarja rentgenske slike, s katerimi se preveri natančnost
položaja bolnika.
Ko gledate linearni pospeševalnik, je leva cev označena kot
Tube 1 in desna cev kot Tube 2.

③ Rentgenski kolimator Zagotavlja, da sevanje, ki ga oddaja cev, pokriva samo občut-
ljivo območje detektorja ploske plošče.
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Talno ohišje rentgenskega sistema, 17-palčno

① ②

③

Slika 18 

Št. Sestavni del Funkcija

① 17-palčno talno ohišje Vsebuje rentgensko cev. Dve ohišji sta v tleh na obeh straneh
linearnega pospeševalnika.

② Rentgenska cev

Ustvarja rentgenske slike, s katerimi se preveri natančnost
položaja bolnika.
Ko gledate linearni pospeševalnik, je leva cev označena kot
Tube 1 in desna cev kot Tube 2.

③ Rentgenski kolimator

Zagotavlja, da sevanje, ki ga oddaja cev, pokriva samo občut-
ljivo območje detektorja ploske plošče.
Kolimator, ki je prikazan tukaj, je nameščen samo v nadgrad-
nje sistemov, ki so že nameščeni.

Sestavni deli strojne opreme ExacTrac
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Konzola ExacTrac za dvojni generator

⑨

①
②

③

⑦

⑤

⑥
⑧

④

Slika 19 

Št. Sestavni del Funkcija

① Vklop sistema Vklopi sistem.

② Indikator pripravljenosti
sistema Z oranžno barvo nakazuje, kdaj je na voljo napajanje.

③ Indikator napajanja siste-
ma Z zeleno barvo nakazuje, kdaj je sistem vklopljen.

④ Izklop sistema Izklopi sistem.

⑤ Pridobivanje rentgenske
slike

Zajame rentgensko sliko. Ko je mogoče zajeti rentgensko sli-
ko, je krog indikatorja osvetljen zeleno.

⑥ Zagon fluoroskopskega
zaporedja

Zažene fluoroskopsko zaporedje rentgenskih žarkov. Ko je
mogoče zagnati fluoroskopsko zaporedje, je krog indikatorja
osvetljen zeleno.

⑦ Zaustavitev fluoroskop-
skega zaporedja

Konča fluoroskopsko zaporedje rentgenskih žarkov. Ko je v
teku fluoroskopsko zaporedje, krog indikatorja utripa oranžno.

⑧ Opozorilna lučka za se-
vanje Med snemanjem rentgenske slike sveti oranžno.

⑨ Omogoči gibanje
Omogoči samodejno gibanje obsevalne mize.
Ko je možno samodejno gibanje obsevalne mize, krog indika-
torja sveti zeleno.

Brenčač za rentgenske
slike Med snemanjem rentgenske slike zapiska.
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Rentgenska upravljalna konzola za enojni generator

① ②

Slika 20 

Št. Sestavni del Funkcija

① Rentgenski sprožilec Omogoča zajemanje rentgenskih žarkov, s katerimi preverite
položaj bolnika.
Glejte str. 208.
Ta različica konzole se uporablja samo z nadgradnjami že na-
meščenih sistemov.

② Upravljalna konzola rent-
genskih žarkov

OPOMBA: za podrobnosti o omogočanju gibanja v možnosti ExacTrac Robotics 2.0 glejte str.
75.
 

Ploske plošče

① ②

Slika 21 
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Št. Sestavni del Funkcija

① Ploska plošča ExacTrac je opremljen z dvema amorfičnima silikonskima
(aSI) detektorjema ploske plošče.
Ploske plošče registrirajo rentgenske slike, ki so posnete z
rentgenskimi cevmi.
Ploski plošči sta nameščeni na strop, ena na vsaki strani ob-
sevalne mize.
Glejte str. 361.

② Ploska plošča in rentgen-
ski žarki
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3.1.5 Sestavni deli za izboljšano nameščanje bolnika

ExacTrac Robotics

①

Slika 22 

Št. Sestavni del Funkcija

①
Sistem ExacTrac Robo-
tics, nameščen na obse-
valno mizo

Izbirni sistem ExacTrac Robotics je nameščen med ploščo
obsevalne mize in obsevalno mizo ter samodejno kompenzira
odstopanja v rotacijskem položaju bolnika. Glejte Vodič po
strojni opremi uporabnika – Sistem za podporo bolnika in
Stran 275.
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3.1.6 Sestavni deli za kalibracijo in preverjanje sistema

Fantom z izocentrom ET

①

Slika 23 

Št. Sestavni del Funkcija

① Fantom z izocentrom ET

Omogoča kalibracijo izocentra z laserji linearnega pospeše-
valnika. Glejte str. 330.
V središču vsebuje volframovo kroglico, ki je poravnana z la-
sersko gravuro. Kroglico lahko uporabite za funkcijo Daily
Check. Glejte str. 351.

Fantom z izocentrom ni zasnovan za uporabo s testom Winston-Lutz ali za poravnavo
stenskih laserjev.

Kalibracijski fantom za rentgensko slikanje

①

Slika 24 

Št. Sestavni del Funkcija

① Kalibracijski fantom za
rentgensko slikanje ET

Uporablja se za kalibracijo rentgenskega sistema za slikanje,
s katero se zagotovita pravilna korekcija in preverjanje polo-
žaja bolnika. Glejte str. 334.
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Fantom za preverjanje ExacTrac

①

Slika 25 

Št. Sestavni del Funkcija

① Fantom za preverjanje
ExacTrac

Izbirna replika medeničnega vstavka, ki je enaka kot material
kosti, se uporablja za zagotavljanje kakovosti in usposabljanje
izvajalcev.
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3.2 Delovna postaja za pripravo/pregled/distribucijo
podatkov ExacTrac

Splošne informacije

Delovna postaja za pripravo/pregled/distribucijo podatkov ExacTrac omogoča pripravo
podatkov posameznih bolnikov za rentgenski postopek IGRT ExacTrac brez motenj klinične
uporabe sistema ExacTrac. To vključuje:
• Uvoz podatkov o bolniku prek standarda DICOM in definicijo ustreznih nastavitev IGRT za

posameznega bolnika.
• Pregled starejših podatkov o nastavitvi in parametrov ExacTrac brez blokiranja sistema

ExacTrac.
• Dodatno licenco programske opreme ExacTrac.
• Globalno zbirko podatkov (strežniška nastavitev) in dostop do vseh podatkov IGRT bolnikov v

različnih sistemih ExacTrac.

Zahteve

Sistem za pripravo in pregled:
• Zahteva sistem ExacTrac 6.1
• Priporočeno: programska oprema IGRT Review and Approval (ločen modul)

Nastavitev sistema

Sistem mora namestiti servisni tehnik podjetja Brainlab, ki bo določil ustrezne nastavitve. Za
zagon sistema:

Koraki

1. Vklopite stikalo za vklop na zadnji strani enote.

2. Pritisnite gumb napajanja na sprednji strani enote.

3. Vklopite zaslon.

4. Zdaj upoštevajte postopek, opisan na strani 108, ter zaženite programsko opremo Exac-
Trac.

Zaščita podatkov – zaupnost in zaščita pred nepooblaščenim dostopom

V programski opremi ExacTrac so podatki o bolniku označeni z imenom bolnika in enoličnim ID-
jem. Zato je treba z njimi ravnati v skladu z ustrezno zakonodajo o zaupnosti in jih zaščititi pred
nepooblaščenim dostopom.

Delovna postaja mora biti ustrezno zaščitena pred javnim dostopom ali nameščena na
mestu, ki ga je mogoče neprekinjeno nadzorovati. Zagotavljanje varnosti delovne postaje je
v pristojnosti bolnišnice.
Operacijski sistem Windows 7 omogoča preverjanje uporabnikov ter s tem preprečuje
nepooblaščen dostop do podatkov o bolniku. Vse podatke o prijavah in geslih mora upravljati
skrbnik omrežja v bolnišnici, osebje, ki upravlja sistem, pa se mora po uporabi sistema odjaviti.
Ohranjevalnik zaslona, zaščiten z geslom, omogoča dodatno zaščito.
Izgubo podatkov o bolniku preprečite tako, da jih varnostno kopirate na DVD/CD ali shranite v
omrežni arhiv.

Za varnostno kopiranje pomembnih podatkov o bolniku ne uporabljajte notranjega
zapisovalnika diskov DVD/CD. Zaradi tehnoloških omejitev ni mogoče zagotoviti trajne
celovitosti podatkov na diskih DVD in CD. Ker so zaupni podatki o bolnikih shranjeni na
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trdem disku delovne postaje, je treba pred odstranitvijo sistema te podatke varno izbrisati
ali pa je treba fizično uničiti disk.

Samo brisanje podatkov s trdega diska ne zagotavlja zadostne zaščite pred pridobivanjem
podatkov. Uporabiti je treba namensko programsko opremo, s katero se onemogoči
obnavljanje podatkov.

Če želite, da bodo novi uporabniki imeli na voljo vse funkcije, jih morate dodati v
uporabniško skupino sistema ExacTrac.

Pogled od spredaj

①

③
②

Slika 26 

Št. Sestavni del

① Pogon DVD/CD/RW

② Gumb napajanja

③ Priključka USB (2x)

Delovna postaja za pripravo/pregled/distribucijo podatkov ExacTrac
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Pogled od zadaj

⑪
⑩

①

② ③

④
⑤

⑥
⑧

⑨

⑦

Slika 27 

Št. Sestavni del

① Napajalnik s stikalom za vklop

② Priključek tipkovnice

③ Priključek miške

④ Priključek VGA (onemogočen)

⑤ Paralelna vrata (onemogočen BIOS)

⑥ Priključki USB (4x)

⑦ Priključek omrežja 1

⑧ Priključek omrežja 2 (onemogočen BIOS)

⑨ Priključek mikrofona

⑩ Priključek izhoda zvoka

⑪ Vrata grafične kartice DVI
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Navodila za čiščenje sistema

Koraki

1. Izklopite sistem ter vsa stikala za vklop in stikala opreme.

2. Odklopite sistem iz napajanja.

3. S suho krpo očistite ohišje sistema, miško, tipkovnico ter površino zaslona.

Ne uporabljajte postopkov ročnega ali samodejnega čiščenja in razkuževanja!

Sestavnih delov sistema ne sterilizirajte!

Zagotovite, da tekočina ne bo vstopila v sestavne dele sistema, saj bi lahko tako
poškodovala sestavne dele in/ali elektroniko!

Tehnični podatki o napajanju delovne postaje

Tehnični podatki

Največja delovna napetost
100–127 V
200–240 V

Frekvenca 50–60 Hz (samodejno zaznavanje)

Ocena dovoda napajanja 7 A

Varnostne opombe

Programsko in strojno opremo v sistem Brainlab lahko nameščajo samo pooblaščeni
zaposleni podjetja Brainlab. Uporabnik ne sme nameščati in odstranjevati nobene
programske ali strojne opreme. Če je v sodelovanju z zaposlenim v podjetju Brainlab
nameščena protivirusna programska oprema, mora biti konfigurirana v skladu s priporočili
podjetja Brainlab.

Ker želimo zagotoviti varno in ustrezno uporabo sistema, v podjetju Brainlab vsem
uporabnikom priporočamo, da se pred prvo uporabo sistema udeležijo obsežnega
programa usposabljanja, ki ga vodi predstavnik podjetja Brainlab.

S sestavnimi deli sistema ExacTrac in s pomožnimi napravami lahko upravljajo le ustrezno
usposobljeni zdravstveni delavci.

Delovna postaja za pripravo/pregled/distribucijo podatkov ExacTrac se lahko uporablja
samo skupaj z najmanj enim sistemom ExacTrac.

Rež na pokrovu ali ohišju sistema oz. druge priložene opreme, kot je zaslon, ne blokirajte
in jih ne prekrivajte. Skozi te reže mora krožiti zrak, saj je tako zagotovljeno ustrezno
delovanje sistema brez pregrevanja.

Sistema ne postavljajte v bližino radiatorja ali grelnika oz. na njega in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi. Sistem namestite v majhen prostor samo, če je poskrbljeno za
ustrezno zračenje.

Delovna postaja za pripravo/pregled/distribucijo podatkov ExacTrac
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Če želite zagotoviti ustrezno zračenje, mora biti sistem od ostalih stvari z vseh strani
oddaljen najmanj 200 mm.

Nevarnost električnega šoka ali požara: ne uporabljajte poškodovanih kablov
(poškodovana izolacija, gola žica).

V nujnih primerih (kot so poškodovano ohišje ali kabli, prodor tekočin ali tuje snovi) takoj
izklopite sistem, nato odstranite priključek za napajanje in se obrnite na podporo podjetja
Brainlab.

Varnost laserjev

Pogon/zapisovalnik DVD/CD: gledanje neposredno v laserski žarek je nevarno. Ne
odstranjujte nobenih pokrovov pogonov.

Ne glejte neposredno v laser miške.
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3.3 Elektronika sistema ExacTrac
Splošne opombe o varnosti električne opreme

Regulativno ozadje

Vsi sestavni deli sistema ExacTrac, ki se nahajajo v bližini bolnika, izpolnjujejo varnostne zahteve
za električne medicinske naprave in sisteme, in sicer kot rezultat posameznih potrdil ali dodatnih
namestitvenih ukrepov. Postopki v obeh primerih običajno izhajajo iz Direktive o medicinskih
pripomočkih (93/42/EGS) in so izvedeni v skladu s standardi:
• IEC 60601-1. [Električna medicinska oprema – 1. del Splošne varnostne zahteve]
• IEC 60601-1-1 (poglavji 18 in 19). [Električna medicinska oprema – 1. del Splošne varnostne

zahteve – Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme]

Varnostne funkcije

V sistemu ExacTrac varnost bolnika zagotavljata dve osrednji varnostni funkciji, in sicer v skladu
s standardoma IEC 60601-1 in IEC 60601-1-1:
• Izolacijski transformator medicinske kakovosti, ki zagotavlja galvansko izolacijo vseh sestavnih

delov električnega sistema, priklopljenih na napajanje, tako pa sistem zaščiti pred previsoko
napetostjo.

• Vgrajena zaščitna ozemljitev, ki omogoča izenačenje potenciala sistema in njegovih sestavnih
delov, tako da je odvodni tok minimalen.

Tehnični podatki o napajanju

Sistem ExacTrac ima naslednje zahteve za napajanje:
• nominalna poraba energije: 400 W (neprekinjeno)
• 3,15 kVA (ocenjen največji dovod energije)
• od 100 do 240 V izmenične napetosti, enofazno

Generator rentgenskih žarkov ima naslednje zahteve za napajanje:
• 65 kVA (ocenjen največji dovod energije)
• od 200 do 480 V izmenične napetosti, trifazno

Ker so dvojni generatorji rentgenskih žarkov medsebojno povezani in jih ni mogoče aktivirati
hkrati, je največji ocenjeni dovod energij združenih (dvojnih) generatorjev enak kot pri enojnem
generatorju.

Postopek v primeru kritičnih okvar

V primeru okvare električne opreme upoštevajte postopke, določene za nujne primere.

Požar na električni opremi lahko poskuša pogasiti samo osebje, ki je usposobljeno za
gašenje. Požar na električni opremi je treba pogasiti z ustreznim gasilnim aparatom. V
nobenem primeru ne smete uporabiti vode.

V primeru okvar takoj prenehajte zdravljenje in se obrnite na strokovnjaka za podporo
podjetja Brainlab.

Omejitve povezave

S podatkovnimi vmesniki ExacTrac ali z integriranim napajanjem ne povezujte različne
opreme. S sistemom lahko povežete samo opremo, ki jo je določilo podjetje Brainlab.

Elektronika sistema ExacTrac

64 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



Sestavnih delov sistema ExacTrac ne povezujte neposredno z napajalnim omrežjem.
Električno varnost za uporabnika in bolnika zagotovite tako, da sestavne dele sistema
ExacTrac napajate samo prek vgrajenega napajanja.

Dodatna oprema, povezana z električno medicinsko opremo, mora izpolnjevati ustrezne
standarde IEC ali ISO (npr. IEC 60950 za opremo za obdelavo podatkov in IEC 60601-1 za
medicinsko opremo). Poleg tega morajo biti vse konfiguracije v skladu z zahtevami za
električne medicinske sisteme (glejte IEC 60601-1-1 ali 16. klavzulo tretje izdaje standarda
IEC 60601-1). Oseba, ki poveže dodatno opremo z električno medicinsko opremo,
konfigurira medicinski sistem in je tako odgovorna za to, da sistem izpolnjuje vse zahteve
za električne medicinske sisteme. Upoštevajte, da imajo lokalni zakoni prednost pred
zgornjimi zahtevami. Če ste v dvomih, se obrnite na lokalnega predstavnika ali oddelek za
tehnični servis.

Nobena medicinska naprava podjetja Brainlab se ne sme napajati prek podaljška z več
vtičnicami. Če kupec uporablja podaljšek z več vtičnicami, ustvari električni medicinski
sistem in je tako v celoti odgovoren za sistem.

Okoljske omejitve

Sestavni deli in generator rentgenskih žarkov ExacTrac niso zasnovani za uporabo na
območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Poleg tega sistem ne sme biti nameščen v
bližini vnetljivih materialov, kot so hlapljivi anestetiki, detergenti in endogeni plini.
Upoštevajte lokalne predpise v zvezi s formacijo eksplozivnih mešanic plina pri čiščenju
generatorja in ko ga uporabljate na bolniku. Sistema ne upravljajte v vlažnih okoljih. V
nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika ali nepopravljive poškodbe sistema.

Opombe v zvezi z elektromagnetno združljivostjo

ExacTrac je preverjen v skladu s standardom IEC 60601-1-2 (EN55022, razred A). Čeprav
sistem izpolnjuje zahteve glede omejitev emisij za medicinske naprave, lahko povzroči
elektromagnetne motnje medicinskih in drugih naprav ali prekine radijsko komunikacijo. V
primeru elektromagnetnih motenj mora upravljavec izvesti naslednje ukrepe:
• prestaviti ali premakniti zadevne naprave;

povečati razdaljo med opremo in zadevno napravo;
• povezati zadevno napravo z drugim virom napajanja;
• stopiti v stik s podporo podjetja Brainlab za dodatne nasvete.

Sistema ExacTrac ne upravljajte, če obstaja sum elektromagnetnih motenj.

Podjetje Brainlab ne odgovarja za motnje, ki so posledica uporabe kablov, ki niso
priporočeni.
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3.3.1 Električna varnost z generatorjem rentgenskih žarkov

Postopek v primeru napak sistema

Če se v programski opremi sistema ExacTrac ali na konzoli generatorja prikaže opozorilo
generatorja ali sporočilo o napaki, enote za rentgenske žarke morda ne boste mogli več
uporabljati. Predvsem v primeru previsoke temperature cevi ali podobne električne ali
mehanske napake oz. napake obsevanja ne smete ponastaviti zaslona o napaki ali
zaklepanja sistema, tako da izklopite generator, poleg tega pa ne poskušajte reproducirati
napake. S tem bi lahko resno poškodovali rentgenske cevi ali generator rentgenskih
žarkov. Obvestite podporo podjetja Brainlab.

Varnost uporabnika

Tudi če je sistem izklopljen, je generator rentgenskih žarkov v napajalni omarici še vedno
pod napetostjo. Resne poškodbe in smrt preprečite tako, da odstranjevanje plošč na
omarici in zamenjavo rentgenskih cevi dovolite samo usposobljenemu tehničnemu osebju.

Dodatne informacije

Glejte str. 412.
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3.3.2 Električno omrežje sistema ExacTrac

Splošne informacije

Sistem ExacTrac z energijo napaja omarica delovne postaje. Na voljo je tudi generator
rentgenskih žarkov z ločeno napajalno enoto, in sicer v primeru, da vaš sistem ExacTrac vključuje
izbirno konfiguracijo rentgenskih žarkov.

Omarica delovne postaje

①

Slika 28 

Št. Sestavni del Funkcija

① Omarica delovne postaje

Napaja vse elektronske sestavne dele in ploske plošče siste-
ma ExacTrac.
Med uporabo se prek akumulatorja napaja samo sistem
ExacTrac Robotics.
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3.3.3 Plošče za upravljanje sistema ExacTrac

Splošne informacije

Poleg delovne postaje in napajalnih kablov omarica delovne postaje ExacTrac vključuje tudi
različne plošče za upravljanje in povezovanje.

Nadzorna plošča transformatorja

① ② ③ ④ ⑤

Slika 29 

Št. Sestavni del Funkcija

① Stikalo varovalke glavne-
ga omrežja Upravlja, ali se sistem napaja iz zidne vtičnice.

② Indikator napajanja
BUILDING POWER Nakazuje, ali je na voljo napajanje iz zidne vtičnice.

③ Odklopnik odvodnega to-
ka Omogoča zaščito pred odhodnim tokom.

④ Stikala varovalke krogo-
toka Omogočajo zaščito pred preobremenitvijo krogotoka.

⑤ Indikator vklopa sistema Ko je sistem na nadzorni plošči vklopljen (glejte spodaj), ta in-
dikator zasveti.

Nadzorna plošča sistema ExacTrac

① ② ③ ④

Slika 30 

Št. Sestavni del Funkcija

① Indikator napajanja
BUILDING POWER Zasveti, ko je na voljo napajanje iz zidne vtičnice.

Elektronika sistema ExacTrac
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Št. Sestavni del Funkcija

② Gumb SYSTEM ON Vklopi napajanje sistema in tako do vseh sestavnih delov si-
stema dovaja elektriko (glejte Stran 103).

③ Gumb SYSTEM OFF Izklopi napajanje sistema (glejte Stran 309).

④ Gumb COMPUTER
ON/OFF Zažene delovno postajo ExacTrac.

OPOMBA: sistem se lahko vklopi in izklopi tudi s konzolo ExacTrac (glejte str. 53).
 

Elektronsko stojalo ExacTrac

Elektronsko stojalo ExacTrac je sistemski vmesnik za zunanje sestavne dele, ki je namenjen
upravljanju, ko je omogočena zapora ali način zaščite pred napako oz. ko je v teku servis
generatorja. Prikazuje tudi diagnostične lučke.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Slika 31 

Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

① Napajanje sistema Exac-
Trac

Povezan je z napajanjem v omarici. Omogoča napajanje osta-
lih vstavkov.

② Zapora (ILK) Analizira vhodne signale zapore in jih prenaša do drugih
vstavkov (glejte str. 71).

③ COM Delovno postajo povezuje s sistemom ExacTrac.

④ Robotics Sistem Robotics povezuje s sistemom ExacTrac.

⑤ Rentgenska slika Generator rentgenskih žarkov in rentgenski opozorilni sistem
povezuje s sistemom ExacTrac.

⑥ Obsevalna miza Obsevalno mizo povezuje s sistemom ExacTrac.

⑦ ILK Beam Status Extensi-
on

Vmesnik za stanje MV linearnega pospeševalnika (le na li-
nearnem pospeševalniku Varian C).

⑧
Vstavek linearnega po-
speševalnika (ET Lin)
ExacTrac

Se uporablja skupaj z vgrajenimi linearnimi pospeševalniki
Elekta (glejte spodaj).
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Vstavek linearnega pospeševalnika (ET LIN) ExacTrac

Vstavek ET LIN se uporablja skupaj z vgrajenimi linearnimi pospeševalniki Elekta. Omogoča
preprečevanje funkcije »Beam On« na linearnem pospeševalniku, če v sistemu ExacTrac stanje
zapore ni odstranjeno.

⑥
⑦

①
③

④

②
⑤

Slika 32 

Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

① Diag
Indikator napake.
Rdeča: prišlo je do notranje napake strojne opreme.

② Power Zelena: vstavek LIN se pravilno napaja.

③ Active Nakazuje notranjo aktivnost.

④ Stikalo za obhod

On: upravljavcu linearnega pospeševalnika omogoča aktivaci-
jo žarka linearnega pospeševalnika kadar koli. Nastavitev mo-
ra biti preklopljena na On, če se sistema ExacTrac ne upo-
rablja za zdravljenje, npr. če želite obiti zaporo ExacTrac.
Gated: ta tehnika je privzeta, ko se sistem ExacTrac uporab-
lja z vgrajenim linearnim pospeševalnikom Elekta. To omogo-
ča, da sistem ExacTrac samodejno nastavi ali odstrani zapo-
ro zadrževanja žarka, odvisno od položaja bolnika.

⑤ Status

Zelena: žarek dovoljen. Sistem ExacTrac omogoča pripravo
žarka ali nastavitev stikala za obhod je nastavljena na On.
Off: Sistem ExacTrac aktivno preprečuje pripravo žarka in na-
stavitev stikala za obhod je nastavljena na Gated. Funkcije
so izklopljene tudi, ko sistem ni pod napetostjo.

⑥ RxD Prikaže komunikacijo iz delovne postaje ExacTrac (prejema-
nje).

⑦ TxD Prikaže komunikacijo v delovno postajo ExacTrac (oddaja-
nje).
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OPOMBA: če stanje linearnega pospeševalnika ostane nastavljeno na Gated zaradi napake
strojne ali programske opreme, žarka linearnega pospeševalnika ni več mogoče omogočiti. V
takšnih primerih znova zaženite programsko opremo ExacTrac ali ročno premaknite stikalo v
položaj On in dokončajte zdravljenje.
 

Vstavek zapore ExacTrac

④

① ②
③

Slika 33 

Št. Sestavni del

① Diagnostične lučke

② Lučka Power

③ DIAG LED (v običajnih pogojih je izklopljena)

④ EXT ILK po meri

Vstavek ET ILK se lahko uporablja za povezovanje izbirnih signalov po meri. Vstavku je priložen
ustrezen priključek terminala z dvema nameščenima odklopnikoma. Priključek je poleg tega
galvansko ločen od sistema ExacTrac. Izbirno povezljivi signali so:
• Opozorilna lučka po meri: ta omogoča posebno opozorilno lučko za stranko namesto

opozorilne lučke Brainlab ExacTrac. Opozorilna lučka po meri je povezana z vstavkom EXT
ILK. Ta priključek vključuje dve običajno odprti sponki releja, ki se zapreta, ko sistem ExacTrac
vklopi opozorilno lučko.

• Stik vrat: naprava, ki zazna, ali je v obsevalno sobo vstopila oseba; npr. stik vrat ali svetlobna
pregrada; povežete ga lahko s priključkom EXT ILK. Standardna konfiguracija vmesnika je
nastavljena kot običajno odprt stik stikala, vendar ga lahko konfigurirate kot aktiven 12-voltni
vhod.

• Izklop v sili: drugo namestitev za izklop v sili po meri v obsevalni sobi lahko povežete s
priključkom EXT ILK. Standardna konfiguracija vmesnika je nastavljena kot običajno zaprt stik
stikala.

Povezavo s priključkom EXT ILK po meri mora odobriti podpora podjetja Brainlab.
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Plošča za rentgensko povezovanje (enojni generator)

①

②

③

④

⑤

⑥

Slika 34 

Št. Sestavni del Funkcija

① Priključki SYNC Povezuje ploske plošče s sistemom ExacTrac ter tako omo-
goča pridobivanje rentgenskih slik.

② Indikator PWR Nakazuje, ali se sistem pravilno napaja.

③ Vrata PC Vrata podatkovne povezave delovne postaje ExacTrac.

④ Stikalo AUTO/MANUAL
MODE

Uporablja se za preverjanje funkcij rentgenskih žarkov, na pri-
mer rentgenskega opozorilnega sistema (glejte Stran 420).

⑤ Vrata WARNING LIGHTS Opozorilni sistem rentgenskih žarkov povezuje s sistemom
ExacTrac (glejte Stran 81).

⑥ Vrata X-RAY GEN. Generator rentgenskih žarkov povezuje s sistemom Exac-
Trac.
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3.3.4 Vmesnik obsevalne mize za obsevalne mize Varian ETR/Varian Exact

Splošne informacije

Če obsevalno mizo Varian ETR ali Exact uporabljate z ustrezno strojno opremo Varian Clinac,
lahko kupite funkcijo samodejnega prilagajanja položaja obsevalne mize:
• Obsevalno mizo lahko prilagodite na želeni položaj, kot ga izračuna programska oprema

ExacTrac.
• Omogoča izboljševanje položaja s sistemom ExacTrac Robotics (glejte Stran 275).

Vmesnik obsevalne mize

①

②

③ ④

⑤

Slika 35 

Št. Sestavni del Funkcija

① ET Handpendant Clea-
rance

Nakazuje, da uporabnik prek ročnega upravljalnika poda do-
voljenje.

② ET Handpendant Active Nakazuje, da je ročni upravljalnik aktiviran.

③ POW ET Nakazuje napajanje iz sistema ExacTrac.

④ POW VMS Nakazuje napajanje z obsevalne mize Varian.

⑤ Data Nakazuje, da se podatki posredujejo na obsevalno mizo Va-
rian.

Če želite uporabljati ročni upravljalnik, mora biti vmesnik obsevalne mize povezan z vtičem
upravljalnika obsevalne mize.

Varnostne opombe

Ko v nadzorni sobi izvajate samodejno prilagajanje obsevalne mize, morate z video zasloni
in indikatorji prilagajanja na zaslonu pozorno spremljati postopek prilagajanja. Če so
premiki obsevalne mize preveliki (če se obsevalna miza premakne bolj, kot ste želeli) in/ali
se položaj bolnika, prikazan v sistemu ExacTrac, med gibanjem obsevalne mize ne
spremeni, lahko postopek prilagajanja izvajate samo v obsevalni sobi.

Samodejno prilagajanje položaja obsevalne mize se lahko izvaja samo, če nič ne ovira
uporabnikovega pogleda na bolnika. Izogibajte se premičnim delom.
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Različic programske opreme Varian Clinac, starejših od različice 5.4, modul za samodejno
prilagajanje položaja ne podpira. Če je ustrezno, se za nadgradnjo obrnite na lokalnega
predstavnika podjetja Varian.
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3.3.5 Ročni upravljalnik ExacTrac

Ročni upravljalnik

②

①

Slika 36 

Št. Sestavni del Funkcija

① Ročni upravljalnik

Uporablja se za omogočanje gibanja obsevalne mize in sistem Robo-
tics.
Če želite omogočiti gibanje, odstranite upravljalnik z držala na obse-
valni mizi in hkrati pritisnite oba gumba.
Ko končate z uporabo upravljalnika, ga namestite nazaj v držalo.
Kavelj ② se lahko uporablja za pripenjanje upravljalnika na stransko
prečko obsevalne mize ali v držalo upravljalnika.

OPOMBA: ko ročni upravljalnik ExacTrac ni v uporabi, mora biti na-
meščen na prečko obsevalne mize ali v držalo.
 

Ročni upravljalnik ExacTrac mora biti nameščen tako, da ga bolnik med obsevanjem ne
doseže. Za obsevalne mize Varian: ročni upravljalnik ExacTrac mora biti nameščen v držalo
upravljalnika na obsevalni mizi. Vsi upravljalniki Varian ali upravljalniki drugih
proizvajalcev morajo biti nameščeni tako, da jih bolnik med obsevanjem ne doseže.

Ne pritisnite gumbov za omogočanje premikanja na konzoli ali ročnem upravljalniku
ExacTrac, s katerimi omogočite premikanje bolnika med obsevanjem z žarki MV ali kV.
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Drug ročni upravljalnik

Uporabniki nadgradnje z enojnim generatorjem rentgenskih žarkov HFE in sistemom Robotics 2.0
lahko gibanje omogočijo v nadzorni sobi z dodatnim ročnim upravljalnikom ExacTrac, ki je
nameščen v nadzorni sobi. Konzola ExacTrac je namreč na voljo samo z dvojnim generatorjem
rentgenskih žarkov HFE.

Slika 37 
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3.3.6 Gibanje obsevalne mize za linearne pospeševalnike Varian TrueBeam

Splošne informacije

Če uporabljate obsevalno mizo Varian TrueBeam, lahko kupite samodejno prilagajanje položaja
obsevalne mize. Za samodejni nadzor obsevalnih miz TrueBeam ni potreba dodatna strojna
oprema.
Linearni pospeševalniki TrueBeam vključujejo vmesnik programske opreme (ADI – Auxiliary
Device Interface, pomožni vmesnik za naprave), ki ga lahko sistem ExacTrac uporabi za
samodejno popravljanje položaja obsevalne mize.
Glejte str. 194.
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3.4 Upravljanje rentgenske opreme
Osnovni varnostni napotki v zvezi s sevanjem

Osnovni varnostni napotki

V rentgenski konfiguraciji ExacTrac je radiološka oprema del sistema. Varna uporaba te opreme
je zagotovljena samo:
• če se rentgenska oprema uporablja v ustrezno zaščitenem medicinskem okolju;
• če sistem upravlja usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z radiološko diagnostiko,

upravljanjem generatorja rentgenskih žarkov in varnostnimi zahtevami v zvezi s sevanjem pri
kliničnem zdravljenju z obsevanjem;

• če so upoštevana ustrezna varnostna navodila.

Pri upravljanju rentgenske opreme obstaja resna nevarnost. Nepooblaščeno osebje ne sme
upravljati rentgenske opreme. Uporabnik mora zagotoviti, da so pri nameščanju in
upravljanju opreme upoštevane lokalne regulativne zahteve. Rentgenska oprema se lahko
upravlja samo v skladu z varnostnimi informacijami in dodatnimi navodili drugih
dobaviteljev ter pristojnimi organi za varnost.

Sistem lahko upravlja in servisira samo usposobljeno osebje.

Sistema ExacTrac ne uporabljajte hkrati z drugimi rentgenskimi sistemi za slikanje.

Informacije proizvajalca

Podrobne informacije o rentgenskih sestavnih delih so na voljo v ustrezni dokumentaciji
proizvajalca:

Rentgenska naprava Proizvajalec

Generator rentgenskih žarkov Spellman High Voltage Electronics GmbH (prej K&S Rönt-
genwerk)

Rentgenske cevi Varian Medical Systems Inc.

Kolimatorji rentgenskih cevi Brainlab AG (za sisteme, dobavljene pred letom 2011: Eure-
ka Progeny Inc.)

Pristojni organi za varnost pred sevanji

Dodatne informacije v zvezi z varnostjo pred sevanji so na voljo pri pristojnem nacionalnem
organu za varnost pred sevanji.

Zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku in drugih ustreznih varnostnih ukrepov
lahko pride do resnih poškodb bolnika ali uporabnika oz. opreme.

Upravljanje rentgenske opreme
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3.4.1 Odmerki rentgenskih žarkov med prilagajanjem položaja bolnika

Splošne informacije

Rentgenski sestavni deli ExacTrac izpolnjujejo zahteve, določene v standardu IEC 60601-1-3 v
zvezi z zmanjševanjem odmerkov rentgenskih žarkov med prilagajanjem položaja bolnika.

Geometrična nastavitev rentgenskih žarkov

Če želite določiti lastnosti žarkov v skladu s standardom IEC 60601-1-3, lahko uporabite
naslednje podatke:
Talno ohišje rentgenskega sistema ExacTrac X-ray, 17-palčno:

Faktor Mere

Razdalja od gorišča rentgenske cevi do ploske plo-
šče 3,6 m

Razdalja od gorišča rentgenske cevi do izocentra 2,3 m

Velikost območja ploske plošče, občutljivega na se-
vanje 20,4 × 20,4 cm

Talno ohišje rentgenskega sistema ExacTrac X-Ray:

Faktor Mere

Razdalja od gorišča rentgenske cevi do ploske plošče 3,0 m

Razdalja od gorišča rentgenske cevi do izocentra 1,9 m

Velikost območja ploske plošče, občutljivega na seva-
nje 20,4 × 20,4 cm

Velikost polja pri izocentru 13,3 × 13,3 cm

Talno ohišje rentgenskega sistema ExacTrac X-Ray, 12-palčno:

Faktor Mere

Razdalja od gorišča rentgenske cevi do ploske plošče 3,4 m

Razdalja od gorišča rentgenske cevi do izocentra 2,2 m

Velikost območja ploske plošče, občutljivega na seva-
nje 20,4 × 20,4 cm

Velikost polja pri izocentru 13,2 cm × 13,2 cm

Filtriranje rentgenskih žarkov

Talno ohišje rentgenskega sistema ExacTrac X-ray, 17-palčno: sestav vira rentgenskih žarkov
sproži splošno filtriranje žarka, ki je enakovredno 2,5 mm Al. Filtriranje je potrebno zaradi same
cevi, ohišja, fiksnega aluminijastega filtra in enote kolimatorja.
Talno ohišje rentgenskega sistema ExacTrac X-Ray: sestav vira rentgenskih žarkov sproži
splošno filtriranje žarka, ki je enakovredno 2,5 mm Al. Filtriranje je potrebno zaradi same cevi in
fiksnega aluminijastega filtra. Kolimator se uporablja za kolimiranje rentgenskih žarkov na velikost
detektorjev ploske plošče. Ekvivalent Al kolimatorja rentgenskih žarkov ET je 0,0 mm.
Talno ohišje rentgenskega sistema ExacTrac X-Ray, 12-palčno: sestav vira rentgenskih
žarkov sproži splošno filtriranje žarka, ki je enakovredno 3,8–4,5 mm Al. Filtriranje je potrebno
zaradi same cevi in aluminijastega pokrova 12-palčnega talnega ohišja ET. Ekvivalent AI
aluminijastega pokrova je 2,8–3,5 mm, odvisno od kota med kolimatorjem in ploščo pokrova.
Kolimator se uporablja za kolimiranje rentgenskih žarkov na velikost detektorjev ploske plošče.
Ekvivalent Al kolimatorja rentgenskih žarkov ET je 0,0 mm.
OPOMBA: aluminijastega pokrova ne smete odstraniti ali nadomestiti z drugim pokrovom.
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Obsevalna miza bolnika sproži dodatno filtriranje. Odvisno od mizne plošče obsevalne mize, ki se
uporablja s sistemom ExacTrac, je treba upoštevati ustrezen ekvivalent filtriranja.
Za mizno ploščo za obsevalno mizo za slikanje Brainlab glejte Vodič po strojni opremi
uporabnika – Mizna plošča za obsevalno mizo za slikanje.
Za vse druge mizne plošče za obsevalno mizo glejte informacije izvirnega proizvajalca plošče za
obsevalno mizo.

Dodatne informacije

Glejte str. 26.

Upravljanje rentgenske opreme
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3.4.2 Rentgenski opozorilni sistem

Splošne informacije

V rentgenskih sestavnih delih ExacTrac so kot rentgenski opozorilni sistemi na voljo tri različne
možnosti:
• opozorilne lučke ExacTrac podjetja Brainlab;
• vmesnik za opozorilne lučke uporabnika;
• vmesnik za zaporo vrat.

Opozorilna lučka nakazuje, da se lahko izpostavljenost rentgenskim žarkom sproži z naslednjo
interakcijo uporabnika, tako da pritisne gumb za osvetlitev.

Rentgenski opozorilni sistem

Slika 38 
• Če začnejo rentgenske opozorilne lučke utripati, ko ste v obsevalni sobi, o svoji prisotnosti

nemudoma obvestite upravljavca pri konzoli linearnega pospeševalnika in zapustite obsevalno
sobo takoj, ko je to mogoče.

• Lučke svetijo, dokler ne zaprete zaslona za pridobivanje rentgenske slike v programski opremi.

Varnostne opombe

Pravilno delovanje rentgenskega opozorilnega sistema redno preverjajte (glejte Stran 420).

Pred aktivacijo rentgenskih žarkov preverite, ali je v obsevalnem prostoru samo bolnik.

Uporabniški opozorilni sistem

Uporabniško rentgensko opozorilno lučko in zaporo vrat lahko povežete s sistemom ExacTrac
prek priključka zapore (glejte str. 71).
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3.4.3 Varno upravljanje rentgenske opreme

Opombe v zvezi z upravljanjem talnih ohišij

Plošče pokrova podpirajo obremenitev največ 100 kg. Če na plošče pokrova položite večjo
težo, lahko počijo.

Na plošče pokrova ne polagajte predmetov z ostrimi konicami. Z njimi lahko poškodujete
reže za rentgenske žarke iz ogljikovih vlaken (velja samo za 17-palčna talna ohišja).

Rentgensko sevanje lahko poškoduje elektronske naprave. Žarek ne sme biti oviran.

Med obsevanjem z ničemer ne ovirajte rentgenskega žarka.

Upor zaščitne ozemljitve je treba redno preverjati.

Najmanj enkrat na dan oz. po mehanskem trčenju z enim od sestavnih delov je treba
preveriti kalibracijo sistema (preverjanje kalibracije, dnevno preverjanje).

Če so rentgenske slike videti nenavadne in/ali delne, zaustavite obsevanje in se obrnite na
podporo podjetja Brainlab. To nakazuje na spremembo položaja sestavnih delov.

Rentgenski kolimator ET vsebuje svinec! Ne dotikajte se ga brez rokavic!

Opombe v zvezi z upravljanjem talnega ohišja rentgenskega sistema ExacTrac X-Ray

Oseba, ki vstopi v sobo med delom (npr. zdravniki, čistilci, električarji...), mora biti seznanjena s
stanjem v sobi in nevarnostjo padcev. Bolnišnica mora redno ponavljati ta usposabljanja in izučiti
novo osebje.

Na pokrov ne stopajte in ne sedajte!

Če so na pokrovu vidne razpoke, o tem obvestite podporo podjetja Brainlab, da ga
zamenja.

Ohišja s predmeti (mobilna), ki se uporabljajo med upravljanjem sistema ali obsevanjem
bolnika, morajo biti postavljena tako, da niti talno ohišje ET niti vodilo ni nameščeno na
prehodu (glejte Slika 38).

Upravljanje rentgenske opreme
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Namestitev talnega ohišja

①
②

③

④ ⑤
⑥

②

④

Št. Sestavni del

① Obsevalna miza bolnika.

② Medicinska oprema.

③ Talna ohišja.

④ Medicinske opreme ne postavljajte za prekinjeno črto!

⑤ Linearni pospeševalnik.

⑥ Vodilo.

Opombe v zvezi z upravljanjem 12-palčnega talnega ohišja rentgenskega sistema ExacTrac X-Ray

Aluminijasta plošča pokrova talnega ohišja ET mora biti med obsevanjem na svojem
mestu.

Samo za sisteme z linearnim pospeševalnikom Elekta: če talno ohišje ET polijete z vodo,
izklopite sistem in generator rentgenskih žarkov. Obvestite podporo podjetja Brainlab in
sistema ne uporabljajte naprej.

Če talno ohišje ET polijete z vodo, izklopite sistem in generator rentgenskih žarkov.
Previdno odprite aluminijast pokrov. Če voda prodre pod aluminijasto ploščo (če je na
primer na leseni plošči luža), obvestite podporo podjetja Brainlab in sistema ne
uporabljajte naprej. Če voda ni vidna, zaprite in pritrdite aluminijast pokrov. Nato znova
zaženite sistem.
OPOMBA: aluminijastega pokrova ne smete odstraniti ali nadomestiti z drugim pokrovom.
 

Opombe v zvezi z upravljanjem rentgenskih cevi

Pred začetkom obsevanja bolnika morate pred polnim izpostavljanjem ustrezno ogreti rentgenske
cevi (glejte Stran 106).
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Varno upravljanje ploskih plošč

Pri uporabi opreme, višje od 1,8 m (npr. žlebov), v bližini ploskih plošč, bodite previdni in
opozorite bolnike, naj bodo pazljivi. Zaradi nenamernega trka lahko pride do napačne
poravnave ploskih plošč. V tem primeru je treba ponovno kalibrirati sistem. V primeru
hudih trkov se obrnite na podporo Brainlab.

Upravljanje rentgenske opreme

84 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



3.5 Smernice za shranjevanje, čiščenje in
razkuževanje

Shranjevanje

Pogoji shranjevanja

Temperatura okolja od -20 do 60 °C

Vlažnost od 10 do 90 %, brez kondenzacije

Zračni tlak od 700 do 1.060 hPa

Če so deli sistema v vodi oz. ste dele sistema (npr. generator) polili z vodo, izklopite sistem in
generator ter obvestite podporo podjetja Brainlab.
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3.5.1 Čiščenje

Splošne smernice za čiščenje

Uporabljajte samo netoksična topila, ki so dovoljena z lokalnimi predpisi. Čiščenje izvajajte
samo na dobro prezračevanih območjih, topila pa zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Nikoli ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev, topil ali abrazivnih čistil. Če niste prepričani
glede lastnosti čistilnega sredstva, ga ne uporabljajte.

Kalibracijski fantomi

Kalibracijske fantome je treba čistiti z mehko in suho krpo. Vstavkov/kroglic označevalcev se ne
dotikajte in jih ne izpostavljajte vlagi.

Plošče pokrovov rentgenskih talnih ohišij

Plošče pokrovov čistite z rahlo navlaženo krpo. Poskrbite, da tekočine ne prodrejo v talno ohišje.

Namestitvene matrike

Namestitvene matrike je treba čistiti z mehko in suho krpo. Vstavkov/kroglic označevalcev se ne
dotikajte in jih ne izpostavljajte vlagi.

Infrardeča kamera

Koraki

1. S filtrov osvetljevalcev in objektivov prah odstranite s ščetko za fotografske objektive. Po-
vršino nežno obrišite v eni smeri, tako da s ščetko nežno podrsate čez njo.

2. Površino filtra osvetljevalca in objektiva nežno obrišite z dezinfekcijskimi robčki, ki vsebu-
jejo Meliseptol.

3. Očistite preostale dele kamere. Pazite, da nečistoč s kamere ne boste prenesli na filtre
osvetljevalca in objektive. Izogibajte se daljšemu stiku robčkov s kamero.

4.
Filtre osvetljevalca in objektive očistite s komercialno čistilno raztopino za objektive, ki je
namenjena večplastnim lečam (npr. AR66) in čisto krpo iz mikrovlaken (npr. Hitecloth). Iz-
ogibajte se daljšemu stiku čistila za objektive in filtrov osvetljevalca ter objektivov.

Poškodbe površine preprečite tako, da se izognete daljšemu stiku dezinfekcijskih robčkov
in površine kamere.

Za čiščenje kamere ne uporabljajte izdelkov iz papirja. Ti bi lahko opraskali in poškodovali
filtre osvetljevalca.

Pred uporabo kamere preverite čistost in poškodbe kamere, predvsem objektivov in filtrov
osvetljevalca.

Filtre osvetljevalca in objektive kamere očistite samo, ko je to potrebno.

Fantom za preverjanje

Očistite fantom za preverjanje ExacTrac z mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo.

Smernice za shranjevanje, čiščenje in razkuževanje
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Računalniška omarica

Koraki

1. Računalniško omarico izklopite preden začnete s čiščenjem.

2.

Računalniško omarico čistite z rahlo navlaženo krpo.
Poskrbite, da tekočine ne prodrejo v računalniško omarico. To bi namreč lahko povzročilo
kratek stik.
Po računalniški omarici ne pršite tekočin.

Ohišja električnih omrežij

Ohišja električnih omrežij je treba čistiti z mehko in suho krpo.

Konzola/ročni upravljalnik/vmesnik obsevalne mize ExacTrac

Koraki

1. Sistem izklopite preden začnete s čiščenjem.

2.
Naprave čistite z rahlo navlaženo krpo.
Poskrbite, da tekočine ne prodrejo v naprave. To bi namreč lahko povzročilo kratek stik.
Po napravah ne pršite tekočin.

Generator rentgenskih žarkov

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, organskih topil ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo
topila.

Koraki

1. Generator izklopite preden začnete s čiščenjem.

2.
Generator čistite z vlažno krpo.
Poskrbite, da tekočine ne prodrejo v naprave. To bi namreč lahko povzročilo kratek stik.
Po generatorju ne pršite tekočin.

Roka zaslona, nameščena na strop

Za kakršno koli čiščenje/razkuževanje, odklopite sistem upravljalnika iz sistema napajanja
in preprečite naključen ponoven vklop. Preprečite vdiranje tekočine za čiščenje/
razkuževanje v sistem upravljalnika.

Da bi preprečili poškodbe plastičnih delov, ne uporabljajte žičnatih gobic in alkalnih čistil
ter čistilnih sredstev, ki vsebujejo kisline ali alkohol.
• Odklopite sistem upravljalnika iz sistema napajanja in preprečite naključen ponoven

vklop.
• Po potrebi omogočite, da se končna naprava ohladi.
• Površine obrišite z rahlo navlaženo krpo; po potrebi dodajte blago raztopino milnice

(pomivalno sredstvo).
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Zaslon na dotik

Koraki

1.
Obrišite površino opreme z vlažno krpo; preprečite, da bi tekočine prodrle v opremo. Pri-
merna so vsa čistilna sredstva in razkužila, ki se običajno uporabljajo v bolnišnicah. Ne
uporabljajte abrazivnih sredstev.

2. Pred čiščenjem ali razkuževanjem odklopite kable z naprave in odstranite priključek za
napajanje. Pri odklapljanju kabla potegnite za priključek, ne vlecite kabla.

3. Kabel očistite tako, da ga zdrgnete s krpo, navlaženo v milnici. Za razkuževanje uporabite
razkužilo. Kabla ne smete potopiti v tekočino.

Nevarnost električnega šoka – pred čiščenjem ali razkuževanjem odklopite napajanje z
električnega voda in vse kable za povezovanje zaslona. Preden priklopite naprave v
električni vod ali druge naprave, naj se vsi očiščeni deli v celoti posušijo.

Telesne poškodbe, poškodovana oprema – striktno upoštevajte navodila za uporabo
čistilnih sredstev in razkužil, ki jih je priložil proizvajalec.

Pred čiščenjem ploskega zaslona, ga izklopite in odstranite priključek 12VDC ali kabel za
napajanje. Tekočih čistilnih sredstev ne pršite neposredno na zaslon. Čistilno sredstvo
razpršite na krpo in obrišite zaslon, pri tem pa nanj ne pritiskajte premočno.

Namestitvena roka

Dobavljeni izdelek ne bo sterilen in ga ne bo mogoče sterilizirati.

Poškodbe materiala zaradi neprimernega čiščenja in razkuževanja: Uporabite le toliko
čistila/razkužila, kot je potrebno, in vse odvečne tekočine odstranite s suho krpo. Ta
izdelek je mogoče očistiti in razkužiti le ročno. Za čiščenje in razkuževanje naprave
uporabljajte le mehko krtačo ali pa jo obrišite s čisto mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte
kovinskih krtač ali steklene volne. Za čiščenje so primerna nekoliko alkalna večnamenska
čistilna sredstva (milnice), še posebej če vsebujejo tenzide in fosfate. Primerna so vsa
razkužila za površine, ki ne vsebujejo klora ali spojin, ki izločajo klor.

Namestitvene roke se ne sme potopiti v tekočino. Med čiščenjem/razkuževanjem mora bit
osrednja ročica roke privita.

Smernice za shranjevanje, čiščenje in razkuževanje
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3.5.2 Razkuževanje

Razkužila

To so navodila za razkuževanje za:
• konzolo ExacTrac
• ročni upravljalnik ExacTrac
• vmesnik obsevalne mize ExacTrac
• talno ohišje ET

Razkuževanje ni predpisano. Če je zaželeno, ga je mogoče izvesti s testiranimi razkužili.
Testirana razkužila:

Vrsta razkužila Primer

Na osnovi alkohola Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Na osnovi alkilamila Incidin Plus 2 %

Na osnovi aktivnega kisika Perform

Na osnovi aldehida/klora Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

OPOMBA: uporabljajte le razkužila za površino, ki so naprodaj na vašem zadevnem trgu.
 

OPOMBA: razkužila za površine lahko za seboj puščajo usedline. Te je mogoče preprosto
odstraniti s čisto krpo.
 

Vedno natančno upoštevajte navodila proizvajalca razkužila.

Če uporabljate čistilne tekočine, dezinfekcijske robčke ali postopke čiščenja, ki niso
predpisani, lahko poškodujete opremo. Priporočamo vam, da uporabljate le razkužila, ki jih
je preverilo podjetje Brainlab in tako preprečite poškodbe sistema.

PREGLED STROJNE OPREME

Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1 89



Smernice za shranjevanje, čiščenje in razkuževanje

90 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



4 NADZOR GENERATORJA
EXACTRAC

4.1 Konfiguracije generatorja rentgenskih žarkov

Splošne informacije

Generatorji rentgenskih žarkov ExacTrac so na voljo s spodaj navedenimi konfiguracijami. Vaša
nastavitev je odvisna od vaše licence:
• enojni generator (brez nadzora prek programske opreme)
• enojni generator (z nadzorom prek programske opreme)
• dvojni generator (vedno vključuje nadzor prek programske opreme)

Enojni generator

V tej konfiguraciji v vsaki posamezni cevi ločeno izvajate popravljanje in preverjanje z
rentgenskimi sunki. V poteku dela programske opreme in kadar je treba narediti rentgenski
posnetek, imate na voljo ločena zaslona za levo in desno cev. Na primer:

Slika 39 

NADZOR GENERATORJA EXACTRAC
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Nadzor enojnega generatorja prek programske opreme

Če vaša licenca vključuje oddaljeni nadzor generatorja rentgenskih žarkov, ExacTrac samodejno
konfigurira generator rentgenskih žarkov glede na nastavitve bolnika ali trenutno opravilo
pridobivanja. Nastavitve osvetlitve generatorja rentgenskih žarkov in trenutno stanje generatorja
so prikazani na območjih zaslona (nadzor generatorja rentgenskih žarkov), ki so videti takšni:

Če vam samodejno izbrane nastavitve ne ustrezajo, lahko nastavitve osvetlitve ročno spreminjate
prek nadzora generatorja rentgenskih žarkov. Spremenjene vrednosti bodo nastavljene za
standardne nastavitve osvetlitve za vsa prihodnja pridobivanja rentgenskih slik za trenutnega
bolnika.
Če nimate licence za nadzor prek programske opreme, ta območja v programski opremi ne bodo
prikazana. Osvetlitev omogočite z gumbom za osvetlitev na upravljalni konzoli rentgena za enojni
generator.

Dvojni generator

V tej konfiguraciji v obeh ceveh v hitrem sosledju izvajate popravljanje in preverjanje z
rentgenskimi sunki. Tako zagotovite hitrejši in mirnejši potek dela. Zasloni rentgenskega
pridobivanja v programski opremi prikazujejo obe cevi. Na primer:

Slika 40 
Sliki nista posneti istočasno, s čimer se preprečijo motnje sipanja med obema slikama in se
zmanjša največja moč, ki jo potrebuje sistem. Druga rentgenska slika je pridobljena nekaj
milisekund po prvi.

Konfiguracije generatorja rentgenskih žarkov
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Nadzor dvojnega generatorja prek programske opreme

Konfiguracija dvojnega generatorja vedno vključuje nadzor prek programske opreme za
nastavitve energije rentgena. Oba rentgenska generatorja upravljate z nadzorom generatorja
rentgenskih žarkov.
Osvetlitev lahko omogočite z gumbom za osvetlitev na konzoli ExacTrac.

Varnostna opomba

Vsako nastavitev rentgena je treba po spremembi in pred izpostavljenostjo rentgenskim
žarkom preveriti, kar storite s pritiskom gumba Apply. To je treba storiti zato, ker v
nekaterih primerih generator zaradi tehničnih razlogov ne sprejme nastavitev. Ko pritisnete
gumb Apply, sistem ExacTrac prikaže dejanske nastavitve rentgena v generatorju.

Pred vsako izpostavljenostjo rentgenskim žarkom preverite, ali so izbrane nastavitve
generatorja rentgenskih žarkov izvedljive.

Poskrbite, da so vrednosti za nastavitve rentgenskega žarčenja pravilne, saj ni
samodejnega nadzora izpostavljenosti.

Spreminjanje vrednosti

Koraki

1.

Če želite prilagoditi vrednosti osvetlitve rentgenskega generatorja, kliknite možnost Modi-
fy. Pridobivanje rentgenskih slik je onemogočeno za to cev.

①

2.

Če želite spremeniti obe cevi hkrati, kliknite simbol verige ①, da ga sklenete. Vrednosti
cevi 1 se kopirajo na cev 2.

Nastavitve osvetlitve so prikazane v rdeči barvi in uporabnika opozarjajo na dejstvo, da se
spreminjata obe cevi hkrati. Rentgensko pridobivanje je onemogočeno za obe cevi.

3. Če želite spremenjene vrednosti osvetlitve poslati v rentgenski generator, kliknite možnost
Apply.

Prednastavljene nastavitve rentgenskega žarčenja je treba preveriti in prilagoditi za prvo
zdravljenje bolnika z uporabo poteka dela za nastavitev rentgena.

NADZOR GENERATORJA EXACTRAC
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5 PRIPRAVA NA
ZDRAVLJENJE

5.1 Vsaditev referenčnih označevalcev, neprosojnih
za rentgenske žarke

Splošne informacije

Zaradi premikov notranjih organov, ki jih npr. povzroča peristaltika, bo morda nekatere ciljne
volumne, kot so tumorji prostate ali jeter, težje lokalizirati z zunanjim referenčnim sistemom.
Za lažje pravilno nameščanje bolnika glede na izocenter linearnega pospeševalnika pri zdravljenju
mobilnih ciljnih volumnov lahko uporabite vsajene referenčne označevalce.
Na voljo je več vrst označevalcev. ExacTrac podpira uporabo dolgih in kratkih označevalcev
(glejte Stran 160).
Tudi če se položaj ciljnega volumna glede na fiksne anatomske strukture ali telesne označevalce
spremeni, lahko z vsajenimi označevalci kljub temu natančno sledite ciljnemu volumnu.

Število uporabljenih označevalcev

Če uporabljate samo en označevalec, rotacije ni mogoče določiti, selitev označevalca pa lahko
ostane neopažena.
• Uporabite tri vsajene označevalce, da sistemu omogočite izračunavanje rotacij in zaznavanje

morebitnih sprememb prostorskih razdalj med posameznimi označevalci.
• Če uporabljate več kot tri označevalce, je nevarnost prekrivanja označevalcev na pridobljenih

slikah večja.

Namestitev

Vsajene označevalce namestite v notranjost ali čim bližje ciljnemu volumnu.

Preverjanje vidnosti

Vsajeni označevalci na pridobljenih slikah morajo biti dovolj vidni. Če želite preveriti vidnost,
najprej pridobite preizkusne rentgenske slike fantoma z ustreznimi pritrjenimi označevalci.

Nevarnosti

Da preprečite selitev vsajenih označevalcev, ki zmanjšuje natančnost zdravljenja, vsadite
označevalce vsaj en teden pred pridobivanjem podatkovnega niza CT za načrtovanje
zdravljenja.

Odvisno od območja za vsaditev označevalcev je treba uporabiti označevalce, ki se ne
selijo. Bolnišnica ali klinika je odgovorna za izbiro ustreznega vzorca označevalcev.

PRIPRAVA NA ZDRAVLJENJE
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Vsaditev referenčnih označevalcev je zapleten in morebitno nevaren postopek, ki ga lahko
opravlja samo ustrezno usposobljeno specializirano osebje. Za odločitev za kirurški poseg
in vsaditev označevalcev je odgovorna bolnišnica ali klinika. Brainlab ne daje napotkov za
opravljanje specializiranih kirurških posegov te vrste.

Regulativni vidiki

Pri uporabi vsajenih referenčnih označevalcev upoštevajte lokalne predpise (npr. odobritev
FDA ali posebne zakonske smernice).

Vsaditev referenčnih označevalcev, neprosojnih za rentgenske žarke
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5.2 Pritrditev telesnih označevalcev

Razpoložljivi označevalci

Označevalec Področje uporabe

Aluminijaste telesne označevalne kro-
glice za CT (z infrardečo odsevno folijo
ali brez nje)

Slikanje CT

Plastične infrardeče telesne označeval-
ne kroglice Zdravljenje z obsevanjem

Varnostne opombe

Ne uporabite telesnih označevalcev, če uporabljate namestitveno matriko za namestitev bolnika.

Brainlab priporoča, da za zagotavljanje ustrezne varnosti bolnika in natančnosti namestitve
pritrdite od pet do osem telesnih označevalcev. Če želite omogočiti sledenje z infrardečo
napravo, potrebujete vsaj štiri telesne označevalce.

Podstavkov za označevalce ne pritrjujte na poškodovano ali obrabljeno kožo.

Pritrditev telesnih označevalcev pred slikanjem

Koraki

1. Za namestitev označevalcev po potrebi obrijte majhno območje bolnikove kože.

2. Očistite kožo z alkoholom ali primerno čistilno raztopino.

3.

Odstranite plastični čep s posameznega podstavka za označevalce in pritrdite nastavek
na bolnikovo kožo. Namestite vsaj nekaj podstavkov za označevalce v bližino ciljnega ob-
močja. 
Nedvoumno razporedite podstavke za označevalce in jih namestite na nepremične dele
telesa (npr. kolk ali grodnica), ki niso pod vplivom respiratornega premikanja ali premika-
nja kože.

4. S flomastrom obrišite posamezni podstavek za označevalce ali zarišite piko na bolnikovo
kožo skozi luknjo na sredini nastavka.

5. Potisnite telesne označevalne kroglice za CT v podstavke za označevalce, tako da se za-
skočijo.

PRIPRAVA NA ZDRAVLJENJE
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Določanje položaja telesnih označevalcev na koži

Slika 41 

Dodatne opombe glede pritrditve označevalcev

Poskrbite, da bodo položaji označevalcev na bolnikovi koži jasno označeni, ker je to
pomembno za zagotavljanje pravilne vnovične uporabe označevalcev za nadaljnje
zdravljenje. Nepravilna pritrditev označevalcev lahko povzroči nepravilno namestitev
bolnika. Zato bodite pri ponovnem nameščanju telesnih označevalcev vedno zelo previdni
in jih namestite na označena mesta.

Telesne označevalce zamenjajte po 50-kratni uporabi, ali če so videti obrabljeni.
Označevalci s slabim odsevom lahko povzročijo nepravilno namestitev bolnika.

Lepilna folija podstavkov za označevalce je samo za enkratno uporabo. Če želite podstavke
za označevalce uporabiti večkrat (priporočljivo samo za enega bolnika), na označevalec
pritrdite novo lepilno podlogo.

Ker ExacTrac ne more vedno zaznati simetričnih vzorcev označevalcev, podjetje Brainlab
priporoča, da telesne označevalce razporedite nesorazmerno po telesu. V nasprotnem
primeru se lahko položaj bolnika nepravilno lokalizira.

Pazite, da podstavke za označevalce namestite na nepremične dele bolnikovega telesa.

Označevalne kroglice trdno pritrdite na posamezne podstavke za označevalce.

Med nastavitvijo simulatorja ne sprejmite dvoumne konfiguracije označevalcev, saj lahko ta
povzroči nepravilen položaj za zdravljenje.

Infrardeče telesne označevalce/lepilne podloge pritrdite le neposredno na bolnikovo kožo.

Pritrditev telesnih označevalcev
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5.3 Izvajanje slikanja CT
Tehnični vidiki

Podprto število rezin

Največje število rezin, ki jih lahko naložite v ExacTrac iz podatkovnih nizov DICOM
RT 400

Obseg slikanja (skupni premiki mize)

Zmanjšajte obseg slikanja na potrebno dolžino, ki ne sme presegati 2.000 mm.

Razdalja rezine

ExacTrac podpira podatkovne nize z različnimi razdaljami rezin. Brainlab za najboljše rezultate
(najostrejše slike DRR) priporoča uporabo stalnih razdalj rezin za celotno slikanje.

Nagib/angulacija gantrija

Zunajlobanjski posnetki Angulacija je izrecno nedovoljena

Posnetki lobanje/glave in vratu Poševne rezine (±10°) so dovoljene, vendar niso priporočljive

Smer slikanja

Podprto je kranialno-kaudalno ali kaudalno-kranialno slikanje.

Velikost slike/slikovne točke

Med slikanjem mora ostati nespremenjena.

Višina mize

Med slikanjem mora ostati nespremenjena.

Stisnjenost slik

Slike shranite v nestisnjeni obliki.

Velikost matrike

Priporoča se kvadratna, npr. 512 × 512 ali 1.024 × 1.024 (zmanjšana velikost na 512 × 512).

Usmerjenost bolnika

Načrt zdravljenja mora biti odHead first in nato izvožen v sistem ExacTrac kot
usmerjenostzdravljenja od Head first.

PRIPRAVA NA ZDRAVLJENJE
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Izvažanje DICOM RT

Izvažanje izocentra in predmetov prek DICOM RT mora biti v povezavi s slikami CT, ki se
izvažajo.

Izvajanje slikanja CT
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5.3.1 Slikanje

Splošne informacije

Celotna navodila za slikanje so navedena v protokolu slikanja, ki je na voljo pri osebju za podporo
podjetja Brainlab.

Bolnik v tomografu

Slika 42 

Uporaba referenčnih sistemov

Če nameravate uporabiti rentgensko korekcijo (glejte Stran 201) ali CT s stožčastim snopom
(glejte Stran 231), lahko bolnika slikate z referenčnim sistemom ali brez njega.

Razpoložljivi referenčni sistemi

Če želite bolnika slikati z referenčnim sistemom, lahko uporabite:
• telesne označevalce za zunajlobanjske lezije,
• CT/angio lokalizator in tarčni nameščevalnik za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja

za radiokirurgijo brez okvirja.
Označevalci so v vsakem primeru v znanem položaju glede na izocenter bolnika. ExacTrac v
kombinaciji z infrardečo kamero uporablja te informacije za prednamestitev bolnika glede na
izocenter linearnega pospeševalnika.
Potek dela brez okvirja za nelokalizirane podatke (glejte str. 140) je mogoče uporabiti za
omogočanje samodejne predhodne namestitve za kranialne primere, ki niso bili slikani s CT/angio
lokalizatorjem in tarčnim nameščevalnikom za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja.
Če bolnika slikate brez referenčnega sistema, je treba za predhodno nameščanje bolnika glede
na izocenter linearnega pospeševalnika uporabiti druge pripomočke (npr. kožne oznake).
Uporabite sestavne dele za radiokirurgijo brez okvirja za namestitev lobanje skupaj s
sistemom ExacTrac, ali pa izvedite potek dela brez okvirja za nelokalizirane podatke (glejte str.
140).

Sistema lobanjske maske Brainlab in invazivnega naglavnega obroča ni dovoljeno
uporabljati v kombinaciji s sistemom ExacTrac, ker aluminijasti okvir povzroča odmik
algoritma združevanja slik. 

Za lobanjska zdravljenja vedno uporabljajte matriko za radiokirurgijo brez okvirja. Z
nameščanjem označevalcev na masko povzročite večje napake pri določanju položaja, če
vsaj en označevalec ostane na pol skrit.

CT/angio lokalizatorja in tarčnega nameščevalnika za stereotaktično radiokirurgijo brez
okvirja ne uporabljajte za nastavitev bolnikov brez korekcije na podlagi slik ExacTrac
(rentgenske ali CBCT). Sprememba obremenitve zaradi odstranitve CT/angio lokalizatorja
in tarčnega nameščevalnika za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja med poravnavo na
osnovi uporabe laserja in dejanskim zdravljenjem bolnika povzroči navpičen odmik zaradi
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elastičnega upogibanja mizno ploščo. Poleg tega je natančnost v tem primeru omejena
zaradi natančnosti vnovičnega nameščanja bolnikove glave v sistem maske. Izpisi, pritrjeni
na CT/angio lokalizator in tarčni nameščevalnik za stereotaktično radiokirurgijo brez
okvirja, se lahko uporabljajo samo za potrditev oblike MLC s svetlobnim poljem in izločitev
očitnih napak pri poravnavi (obrnjeni slikovni nizi, napačen načrt, itd.) med prvo frakcijo
zdravljenja. Končni položaj za zdravljenje mora vedno temeljiti izključno na korekciji na
podlagi slik, izvedenih s sistemom ExacTrac.

CT/angio lokalizatorja in tarčnega nameščevalnika za stereotaktično radiokirurgijo brez
okvirja ne nastavljajte glede na laserje v sobi.

Radiokirurgija brez okvirja

Če želite omogočiti zdravljenje z radiokirurgijo brez okvirja s sistemom za zdravljenje z
radiokirurgijo brez okvirja, je treba v niz posnetkov CT vključiti CT/angio lokalizator in tarčni
nameščevalnik za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja. Glejte Vodič po strojni opremi
uporabnika – Sistem za podporo bolnika.
• Ker je spodnja čeljust premični del telesa, bolnikovih spodnjih zob in spodnje čeljusti ne

vključujte v slikanje CT za lobanjska zdravljenja.
• Uporabite lahko tudi funkcijo želenega volumna ExacTrac in odstranite spodnjo čeljust s slike

med postopkom združevanja slik.
Če bolnika slikate brez referenčnega sistema ali s funkcijo DICOM uvozite nelokalizirane slikovne
podatke sistema za načrtovanje drugega proizvajalca, za sledenje položaja bolnika med
zdravljenjem uporabljajte namestitveno matriko za radiokirurgijo brez okvirja (glejte Stran
175). Za omogočanje nelokaliziranega poteka dela brez okvirja s samodejno predhodno
namestitvijo, izvedite korake iz razdelka str. 140.

ExacTrac ne podpira uporabe stereotaktičnih lokalizatorjev drugih proizvajalcev.

Zunajlobanjska zdravljenja

Če želite omogočiti zdravljenje zunajlobanjskih lezij s telesnimi označevalci:
• pri slikanju CT uporabite vsaj pet aluminijastih telesnih označevalnih kroglic za CT, ki jih

vključite v niz posnetkov CT,
• če pri slikanju CT uporabljate plastične infrardeče označevalce, ExacTrac ne more samodejno

zaznati označevalcev na posnetku CT.
Če bolnika slikate brez referenčnega sistema, za sledenje položaja obsevalne mize med
zdravljenjem uporabljajte namestitveno matriko in namestitveno roko ET (glejte Stran 177).

Debelina rezine

Ustrezna debelina rezin posnetkov je odvisna od območja zdravljenja in zahtevane stopnje
natančnosti.
Tanke rezine (2 mm ali manj) se priporočajo zlasti pri zdravljenju zgornje hrbtenice za
zagotavljanje pravilne upodobitve medvretenčnih ploščic.

Preverite, ali je debelina rezine CT v območju namestitve telesnih označevalcev kar
najmanjša. Največja debelina rezine ne sme presegati 3 mm. V nasprotnem primeru lahko
pride do nepravilnega prepoznavanja označevalcev in napačne namestitve bolnika.

Natančnost določanja položaja

Če želite zagotoviti naknadno natančnost določanja položaja, se prepričajte, da v nizu
posnetkov CT ni artefaktov, povezanih s premikanjem. Če so prisotni artefakti, povezani s
premikanjem, je treba slikanje bolnika ponoviti.

Izvajanje slikanja CT
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6 ZAGON SISTEMA
6.1 Zagon sistema
Standardni zagon sistema ExacTrac

Vklop sistema

Koraki

1. Na nadzorni plošči transformatorja (glejte str. 68) nastavite stikalo varovalke glavnega
omrežja v položaj I (VKLOP).

2.

Zagotovite, da:
• oranžni indikator za stanje pripravljenosti na konzoli ExacTrac (glejte str. 53)
• ali zeleni indikatorji BUILDING POWER na nadzorni plošči sistema (glejte str. 68)

svetijo, kar nakazuje, da je napajanje iz zidne vtičnice na voljo.

3.
• Pritisnite gumb Vklop sistema (I) na konzoli ET.
• Druga možnost je, da pritisnete gumb SYSTEM ON na nadzorni plošči sistema.

4.

Zagotovite, da:
• zeleni indikator za napajanje System na konzoli ExacTrac
• ali gumb SYSTEM ON na nadzorni plošči sistema

sveti, kar nakazuje, da so vsi sestavni deli sistema ExacTrac napajani.

Zagon delovne postaje

Delovna postaja se samodejno zažene po vklopu sistema. Ločen zagon delovne postaje ni
potreben.

Med vklopom sistema ne povezujte ali odstranjujte sestavnih delov, napajanih z električnim
omrežjem. To lahko povzroči nepopravljive poškodbe sistema.

Delovni pogoji

Temperatura okolja od 15 do 40 °C

Vlažnost od 10 do 75 %, brez kondenzacije

Zračni tlak od 795 do 1.060 hPa

Velike temperaturne spremembe (> 5°) lahko povzročijo netočnost sistema. V primeru
večjih temperaturnih sprememb mora uporabnik izvesti preverjanje kalibracije.

Upoštevati je treba, da sistem po zagonu potrebuje 60 minut za ogrevanje, sicer se lahko
pri sledenju pojavijo nepravilnosti, večje od 2 mm.
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Če je sistem opremljen s časovnim stikalom, podjetje Brainlab močno priporoča uporabo
tega stikala za vklop sistema najmanj 60 minut pred uporabo.

Zagon sistema
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6.1.1 Zagon generatorja rentgenskih žarkov

Splošne informacije

Sistem vklopite z uporabo dodeljene upravljalne konzole.

Konzola ExacTrac za dvojni generator

①

Slika 43 

Št. Sestavni del

① Stikalo za vklop in izklop napajanja sistema

Vklop dvojnega generatorja

Programska oprema ExacTrac ob uporabi dvojnega rentgena samodejno vklopi generator.

Upravljalne konzole rentgena za enojni generator

①

Slika 44 

Št. Sestavni del

① Stikala za vklop in izklop

Vklop enojnega generatorja rentgenskih žarkov

Možnosti

Generator rentgenskih žarkov vklopite s pritiskom gumba na upravljalni konzoli.
Videz upravljalne konzole je različen in je odvisen od različice strojne opreme, vendar
pa so funkcije podobne.
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6.1.2 Ogrevanje rentgenske cevi

Splošne informacije

Pred zdravljenjem bolnika in rentgenskim slikanjem se morajo rentgenske cevi ustrezno ogreti.
Razlogi so naslednji:
• Če cevi dalj časa niso v uporabi, lahko z notranje površine cevi v vakuum uhaja plin ali drugi

delci, kar povzroči upad vakuuma. Če se cev nato upravlja pri visoki napetosti in močnem toku,
se pojavi iskrenje. Te iskrice lahko poškodujejo cev in elektroniko generatorja.

• Če je anoda mrzla, lahko termični učinki zaradi izpostavljenosti visokemu električnemu toku
povzročijo razpokanje anode, kar poškoduje cev.

Pregled ogrevanja

Za preprečevanje poškodb sistema lahko uporabite standardni ogrevalni postopek, postopek
aklimatizacije ali postopek kalibriranja.
• Vedno zagotovite, da med temi postopki maksimalna toplotna kapaciteta cevi ni presežena.
• Če enota več kot šest mesecev ni bila v uporabi, je treba cevi ogrevati najmanj eno uro v stanju

pripravljenosti, preden posnamete prve slike.
• Če cev postane prevroča, sistem ExacTrac ne dovoli nobenega nadaljnjega rentgenskega

pridobivanja (glejte str. 202).

Standardno ogrevanje cevi

Ogrevanje cevi je lahko nujno, ker mrzla anoda lahko povzroči termične učinke zaradi
izpostavljenosti visokemu električnemu toku, kar povzroči razpokanje anode, to pa nepopravljivo
poškoduje cev.
Nastavitve ob vklopu generatorja so prednastavljene za standardno ogrevanje cevi.
Standardno ogrevanje cevi je treba izvesti:
• vsako jutro pred zdravljenjem in
• po premorih med uporabo, daljših od 1–2 uri

Potrebni so naslednji koraki:
• 5 osvetlitev s premori 20 sekund
• Priporočene nastavitve generatorja: 70 kV/100 mA/100 ms (10 mAs)

Aklimatizacija rentgenskih cevi

Aklimatizacija cevi je lahko nujna, ker:
• Če je anoda mrzla, lahko termični učinki zaradi izpostavljenosti visokemu električnemu toku

povzročijo razpokanje anode, kar nepopravljivo poškoduje cev.
• Iz notranjosti cevi v vakuum lahko uhaja plin ali drugi delci, kar povzroči upad vakuuma. Če se

cev nato upravlja pri visoki napetosti in močnem toku, se pojavi iskrenje. Te iskrice lahko
poškodujejo cev in elektroniko generatorja.

Aklimatizacijo je treba izvesti:
• Če cevi dalj časa (3–4 tedne) niso bile v uporabi in
• Če se pojavi iskrenje. Različna sporočila o napaki generatorja lahko vsebujejo namige, da je

prišlo do iskrenja, še posebej, če se sporočila pojavijo le pri višjih energijskih vrednostih. S
postopkom aklimatizacije je mogoče ugotoviti najvišjo možno energijsko vrednost, pri kateri se
iskrenje ne pojavi.

Potrebni so naslednji koraki:

Zagon sistema
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Koraki

1.

Začetne slike posnemite z:
• minimalno nastavitvijo toka (10 mA ali manj) in srednjo napetostjo (70 kV) ter dolgimi
časi osvetlitve za sisteme brez nadzora prek programske opreme;

• nizko nastavitvijo toka (približno 1 mAs) in srednjo napetostjo (70 kV) za sisteme z na-
dzorom prek programske opreme.

Če še vedno prihaja do iskrenja, se obrnite na servis podjetja Brainlab, saj lahko cev ne-
popravljivo poškodujete.

2. Nato napetost povišajte v korakih po 10 kV in ponovite osvetlitve. Nadaljujte do največje
zahtevane napetosti.

Kalibracija rentgenske cevi

Če želite prilagoditi odstopanje rentgenskih cevi, je v generatorju za vsako priključeno cev na voljo
kalibracijska tabela. Med kalibracijo je treba nastaviti ustrezne vrednosti, tako da je cev mogoče
upravljati z optimalnim ogrevnim tokom. Sicer se cev lahko predčasno obrabi.
Kalibracijo je treba izvesti:
• po namestitvi cevi in
• če rentgenska oprema ni bila v uporabi več kot šest mesecev

Potrebni so naslednji koraki:
• Uporabnikom ni treba izvesti nobenih korakov, saj kalibracijo izvede podpora za stranke

podjetja Brainlab.
• Nadaljnje informacije so podane v dokumentaciji generatorja, posredovane od podjetja K&S

Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

Varnostne opombe

Rentgenska cev se lahko v primeru nepravilne uporabe in ob neupoštevanju varnostnih
ukrepov pregreje. Preveč hitrih zagonov lahko poškoduje zagonsko enoto in sklop cevi ter
prav tako lahko povzroči pregretje. Posledice tega so lahko hude poškodbe sistema,
vključno z uhajanjem vročega olja.

Če rentgenska oprema ni bila uporabljena več kot dva tedna, nastavitve energije za prvih
10 osvetlitev ne smejo presegati 110 kV.
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6.2 Zagon programske opreme ExacTrac

Splošne informacije

Ko ste zagnali sistem ExacTrac in dodatni sestavni deli, kot sta kamera in delovna postaja,
delujejo, lahko zaženete programsko opremo ExacTrac za nameščanje bolnika.
Pred zdravljenjem bolnika je treba vse zunanje pomnilnike USB ali trde diske USB odstraniti.

Storitve v ozadju

Storitve v ozadju se morajo izvajati pred zagonom programske opreme ExacTrac. Zaženejo se
samodejno med zagonom sistema. Postopek lahko traja nekaj minut. Ko se storitve pravilno
zaženejo, je sistem ExacTrac pripravljen na zagon. Če se sistem ExacTrac zažene prezgodaj, se
prikaže sporočilo o napaki.

Stanje storitev lahko preverite tako, da v opravilni vrstici pritisnete simbol ①.

①

Slika 45 
Prikaže se grafični uporabniški vmesnik upravitelja storitve Service Manager GUI, kjer je
prikazano, katere storitve delujejo:

Zagon programske opreme ExacTrac
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Slika 46 
Če se pojavi napaka storitev v ozadju, prejmete obvestilo. Napako lahko odpravite tako, da
ponovno zaženete Service Manager GUI.

Slika 47 
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Napaka storitev

Če storitev ExacTrac deluje, ko se pojavi napaka storitev v ozadju, se prikaže opozorilo:

You must close ExacTrac and then restart the services. (Zapreti morate storitev ExacTrac in
ponovno zagnati storitve.) Ko so storitve zagnane in pravilno delujejo, ponovno zaženite storitev
ExacTrac.

Ikona za zagon programske opreme

Slika 48 

Zagon programske opreme

Koraki

1. Če želite zagnati programsko opremo, kliknite ikono za zagon na namizju delovne postaje
ExacTrac.

2. Prikaže se zaslon za zagon sistema ExacTrac.

3.

Med odpiranjem programske opreme sistem ExacTrac izvede ta dejanja:
• ExacTrac preveri, ali je sistem ExacTrac Robotics v ničelnem položaju. Po potrebi se

sistem ExacTrac Robotics osredini, tako da je v ničelnem položaju za zdravljenje bol-
nika.

• Če je priključen generator rentgenskih žarkov ali dvojni generator, se samodejno zaže-
ne.

• Če je sistem ExacTrac priključen na sistem Varian prek pomožnega vmesnika za na-
prave (ADI), se povezava samodejno vzpostavi.

Dostopanje do sistema ExacTrac

Za uporabo sistema ExacTrac se morate najprej prijaviti s svojim uporabniškim imenom in
geslom:

Slika 49 
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6.2.1 Pregled programske opreme

Splošne funkcije programske opreme

Sestavni del Funkcija

Zavihki

• Apply potrdi vaše spremembe, pri čemer se trenutno pogovorno
okno ne zapre.

• OK potrdi vaše spremembe in zapre trenutno pogovorno okno.
• Cancel zapre trenutno pogovorno okno. Vse izvedene spremembe

so zavržene.

Zasloni čarovnikov

• Back vas vrne na prejšnji zaslon čarovnika.
• Next vas premakne na naslednji zaslon čarovnika.
• Finish zaključi trenutno zaporedje čarovnika.
• Cancel zapre zaslon čarovnika. Vse izvedene nastavitve so zavr-

žene.
OPOMBA: hitreje je, če namesto Next pritiskate tipko N na tipkovni-
ci.
 

Okno z namigi

Tukaj so prikazani komentarji in navodila za trenutni korak.

ZAGON SISTEMA
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7 NASTAVITVE SISTEMA
7.1 Splošne nastavitve

Splošne informacije

Splošne nastavitve omogočajo nastavitev privzetih vrednosti sistema.

Dostopanje do splošnih nastavitev

Na zavihku System Settings kliknite General Settings.

Slika 50 
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7.1.1 Pogled nastavitev

Dostopanje do pogleda nastavitev

Možnosti

Če želite spremeniti poglede, prikazane na zaslonu za infrardeče določanje položaja (glejte str.
183), izberite zavihek View v pogovornem oknu General Settings.

Zavihek View

Slika 51 

Sestavni del Funkcija

Left Laser View Pogledi za sledenje so prikazani iz kota glava → noge.

Right Laser View Pogledi za sledenje so prikazani iz kota noge → glava.

Display Video Aktivirajte za pogled video prikaza.

Display DRR Aktivirajte za pogled slik DRR.

Potrditev izbire

Za potrditev izbire pritisnite Apply ali OK.

Splošne nastavitve
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7.1.2 Nastavitve natančnosti privzetih telesnih označevalcev

Spreminjanje nastavitev natančnosti

Možnosti

Če želite spremeniti privzete nastavitve natančnosti za nameščanje telesnih označevalcev, v po-
govornem oknu General Settings izberite zavihek Accuracy.

OPOMBA: ta nastavitve natančnosti veljajo tudi, če ste kupili modul za nadzorovanje bolnika za
zdravljenja brez uporabe tehnike za zmanjševanje odhodnega toka z linearnimi pospeševalniki
Varian.
 

Zavihek Accuracy

① ②

Slika 52 

Možne nastavitve

Sestavni del Funkcija/uporaba

Natančnost je sprejemljiva, če je preslikani vektor (ki je rezultat na-
vpičnega, podolžnega in prečnega premika) in vsak od kotov vzdolž-
no, prečno, in kot mize pod mejnimi vrednostmi, nastavljenimi v ①.
OPOMBA: za preslikave je znak OK odvisen od dolžine vektorja in
vrstic z razdaljo za posamezne vrednosti. V vseh vrsticah z razdaljo
je lahko prikazan znak OK, vendar se ikona OK ne pojavi. V tem pri-
meru obsevalno mizo ročno premaknite bližje 0.
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Sestavni del Funkcija/uporaba

Sistem opozori na zmanjšano natančnost, če zazna odstopanje med
mejo, določeno za območje OK ①, in mejo, določeno za Low Accu-
racy ② tako za translacijska kot rotacijska odstopanja.
Če želite zagotoviti ustrezno natančnost, mora biti največja mejna
vrednost za spremljanje telesnih označevalcev nastavljena na najniž-
jo možno vrednost.
OPOMBA: minimalna meja za možnost referenčne zvezde je 0,7 mm
in je neodvisna od te nastavitve.
 

OPOMBA: minimalna meja za kranialno namestitveno matriko je
0,5 mm in je neodvisna od te nastavitve.
 

Natančnost je nizka, če sta doseženi vrednosti za translacijsko in ro-
tacijsko odstopanje nad mejno vrednostjo, nastavljeno na ②.

OPOMBA: nastavitve na tem zavihku se uporabljajo kot privzete nastavitve, ko uvozite novega
bolnika in za nameščanje uporabite telesne označevalce. Če želite določiti nastavitve natančnosti
za posameznega bolnika, glejte Stran 138.
 

Opombe o premikanju zaradi dihanja

Premikanje zaradi dihanja lahko vpliva na nameščanje na podlagi telesnih označevalcev.
Zato nastavitev zelo nizke ali zelo visoke mejne vrednosti ni priporočljivo, saj bi to lahko
preprečilo natančno nastavitev obsevalne mize.

Potrditev izbire

Za potrditev izbire pritisnite Apply ali OK.

Splošne nastavitve
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7.1.3 Nastavitev opomnika

Dostopanje do nastavitev opomnika

Možnosti

Če želite nastaviti samodejne opomnike za kalibracijo in za predoglede tiskanja, v pogovornem
oknu General Settings odprite zavihek Reminder.

Zavihek Reminder

Slika 53 

Opomniki za kalibracijo

Možnosti

Never remind of Calibration Sistem vas ne opomni na izvajanje kalibracije.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

Sistem vas med zagonom opomni, da je treba izvesti kalibracijo
v skladu z vrednostjo, ki ste jo nastavili s puščicami.

Glejte str. 325.

Opomniki predogleda tiskanja

Možnosti

Never prompt for print pre-
view.

Sistem vas ne opomni, da je treba pred zapiranjem podatkov o
bolniku odpreti predogled tiskanja.

Prompt for print preview befo-
re discarding a patient.

Sistem vas opomni, da je treba pred zapiranjem podatkov o bol-
niku odpreti predogled tiskanja.

Automatically open print pre-
view when discarding a pa-
tient.

Predogled tiskanja se samodejno odpre pred zapiranjem podat-
kov o bolniku.

Glejte str. 377.
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Potrditev izbire

Za potrditev izbire pritisnite Apply ali OK.

Splošne nastavitve
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7.1.4 Nastavitve modula za samodejni naklon »Robotic Tilt Module«

Dostopanje do nastavitev sistema Robotics

Možnosti

Za dostopanje do nastavitev kompenzacije kota za sistem ExacTrac Robotics v pogovornem
oknu General Settings odprite zavihek Robotic Tilt Module.

OPOMBA: te nastavitve so na voljo samo, če ste kupili sistem ExacTrac Robotics.
 

Zavihek Robotic Tilt Module

Slika 54 

Možne nastavitve

Sestavni del Funkcija

Robotic Tilt enabled

Omogočite uporabo sistema Robotics za nastavitev kotov naklona
in vrtenja.
OPOMBA: to nastavitev lahko uporabite, če v primeru napake napra-
ve, skoraj praznega akumulatorja ipd. želite onemogočiti sistem Ro-
botics.
 

6D Fusion

• Med primerjavo slik DRR in rentgenskih slik sistem lahko določi in
popravi preslikane in rotacijske premike.

• Funkcija je privzeto aktivirana, tako da omogoča največjo natanč-
nost nameščanja.

Implanted Marker Fusion Rotacije, izračunane na podlagi zlitja vsajenih označevalcev, se upo-
rabljajo za nameščanje bolnika.

OPOMBA: nastavitve na tem zavihku se uporabljajo kot privzete nastavitve, ko uvozite novega
bolnika. Če želite določiti nastavitve kompenzacije kota za posameznega bolnika, to storite na
zavihku Set Positioning Defaults v možnosti Patient Settings (glejte Stran 138).
 

OPOMBA: nastavitve Robotic Tilt enabled v območju Automatic Angular Compensation
morajo biti aktivirane tako v splošnih kot tudi bolnikovih nastavitvah, da učinkujejo.
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Zagotovite, da je sistem ExacTrac Robotics v ničelnem položaju, preden onemogočite
funkcijo »Robotic Tilt enabled« v splošnih nastavitvah sistema ExacTrac. Sicer bo sistem
ExacTrac Robotics ob izklopu sistema ExacTrac ostal v nagnjenem položaju.

Potrditev izbire

Za potrditev izbire pritisnite Apply.

Splošne nastavitve
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7.1.5 Prednastavitve generatorja

Dostopanje do prednastavitev generatorja

Možnosti

Če želite dostopiti do prednastavitev za energijo generatorja rentgenskih žarkov, v pogovornem
oknu General Settings odprite zavihek Generator Presets.

Zavihek Generator Presets

Slika 55 

Možnosti

Če želite dodati prednastavitve rentgenskega žarčenja za določeno vrsto zdravljenja, pritisnite
Add Preset in vnesite ime in vrednost.

Če želite izbrisati prednastavitev, jo izberite in pritisnite Delete Preset.

Če želite spremeniti prednastavitev, jo izberite in pritisnite Edit Preset.

Prednastavljene nastavitve rentgenskega žarčenja je treba preveriti in prilagoditi za prvo
zdravljenje bolnika z uporabo poteka dela za nastavitev rentgena.

Potrditev izbire

Za potrditev izbire pritisnite Apply. Zdaj lahko odprete drugo stran zavihka v pogovornem oknu ali
pritisnete OK za izhod iz pogovornega okna.
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7.2 Upravitelj uporabnikov
Konfiguriranje pravic in gesel

Splošne informacije

Skrbnik omrežja v bolnišnici lahko izbrane zdravnike konfigurira kot registrirane uporabnike z/s:
• odobrenimi pravicami, ki omogočajo odobritev zlitja slik, npr. za namene obračunavanja;
• kalibracijskimi pravicami, npr. za zdravnike;
• osnovnimi pravicami za standardne uporabnike, npr. za izvajalce zdravljenja.

OPOMBA: samo skrbnik sistema ExacTrac lahko dodaja, spreminja ali briše uporabniške račune.
Skrbniški račun je predhodno konfigurirala podpora podjetja Brainlab in ga ni mogoče izbrisati.
 

Dostopanje do nastavitev gesla

Možnosti

Za upravljanje uporabnikov na zavihku System Settings izberite User Manager.

Upravitelj uporabnikov

Slika 56 

Dodajanje novega uporabnika

Koraki

1. Prijavite se kot uporabnik s pravicami upravitelja uporabnikov.

2. Pritisnite Add User. Prikaže se pogovorno okno.

3. V polje User Name vnesite uporabniško ime.

4. V polje Password vnesite ustrezno geslo in ga potrdite s ponovnim vnosom v polje Rety-
pe Password.

Upravitelj uporabnikov
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Koraki

5. Pritisnite Save. Prikaže se pogovorno okno User Rights.

6. Aktivirajte potrditvena polja za dodelitev pravice novemu uporabniku. Pritisnite Done in
novega uporabnika dodajte na seznam Registered Users.

7. Za izhod iz tega pogovornega okna pritisnite Done.

OPOMBA: še posebej pozorni bodite pri vnosu gesel, saj razlikujejo med malimi in velikimi črkami.
 

Dodatne funkcije

Ko je uporabnik na seznamu izbran, ga je mogoče tudi izbrisati možnostjo Remove User ali
spremeniti njegovo geslo z možnostjo Change Password ter vnesti novo.

NASTAVITVE SISTEMA
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7.3 O sistemu ExacTrac

Informacije o izdelku in licenci

Na zavihku System Settings lahko vidite informacije o trenutni različici sistema ExacTrac in
licenčnih funkcijah, ki so trenutno nameščene:

Slika 57 

O sistemu ExacTrac
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8 DOLOČANJE NASTAVITEV
PODATKOV O BOLNIKU

8.1 Nalaganje bolnikove datoteke
Ročno nalaganje bolnikove datoteke

Pred začetkom

Preden odprete bolnikovo datoteko, se prepričajte, da je sistem pravilno kalibriran (glejte Stran
325).

Pred namestitvijo bolnika vedno preverite natančnost kalibracije sistema s funkcijo Daily
Check, še posebej če pride do trka opreme, npr. med ploskimi ploščami in žlebom.

Izbira bolnika v sistemu ExacTrac

Slika 58 
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Nalaganje bolnika v sistem ExacTrac

Koraki

1. Na zavihku Select Patient izberite ustreznega bolnika.

2. Če želite izbranega bolnika potrditi, pritisnite Open Patient in ga naložite v sistem Exac-
Trac.

Varnostne opombe

Preverite, ali so v odprtem pogovornem oknu bolnika prikazani pravilni podatki (ime in
identifikacijska številka bolnika ter načrtovan datum).

Preverite, ali se načrt zdravljenja, naložen v sistemu ExacTrac, ujema z načrtom
zdravljenja, naloženim v linearnem pospeševalniku, in zagotovite, da so koordinate
izocentra pravilne, tako da jih primerjate z izpisom iz sistema za načrtovanje zdravljenja. To
je še posebej pomembno, če je bil načrt zdravljenja posodobljen, saj je treba upoštevati
možnost trka gantrija/mize, zmanjšanje tumorja, načrtovanje povišanja napetosti itd.

Prepričajte se, da je v vaši zdravstveni ustanovi vzpostavljen primeren postopek za
preverjanje ujemanja načrta zdravljenja, naloženega v sistemu ExacTrac, z načrtom
zdravljenja, naloženim v linearnem pospeševalniku. V primeru spremembe načrta
zdravljenja po prenosu v sistem ExacTrac se prepričajte, da je načrt na delovni postaji
ExacTrac prav tako posodobljen.

Uvoz podatkov o bolniku

Če ustreznega bolnika ni na seznamu Patient List, lahko podatke uvozite.
Glejte str. 390.

Nalaganje bolnikove datoteke
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8.1.1 Samodejno nalaganje bolnika za sisteme Varian

ARIA

Če ExacTrac uporabljate v sistemu Varian Clinac ali Varian TrueBeam, opremljenim s pomožnim
vmesnikom za naprave (ADI) ali sistemom ARIA kot sistemom Zapiši in preveri, ExacTrac
samodejno odpre ustrezen podatkovni niz, kadar koli bolnika naložite na linearni pospeševalnik,
programska oprema sistema ExacTrac pa je na zavihku Select Patient.
Sistem ExacTrac vas pozove, da odprete datoteko ustreznega bolnika. Standard DICOM PLAN
UID zagotavlja, da se odprejo pravilni podatki.

Slika 59 

MOSAIQ

Če ExacTrac uporabljate v sistemu Varian Clinac ali Varian TrueBeam, opremljenim s pomožnim
vmesnikom za naprave (ADI) ali sistemom MOSAIQ kot sistemom Zapiši in preveri, morate najprej
izvesti preslikavo žarkov, šele nato je na voljo nalaganje bolnika (glejte str. 128). Če za bolnikovo
datoteko, odprto v linearnem pospeševalniku, obstaja preslikava žarkov in je sistem ExacTrac
odprt v zavihku Select Patient, sistem ExacTrac samodejno odpre ustrezen podatkovni niz.
Uporabnik je pozvan, da odpre bolnikovo datoteko.

Slika 60 
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8.1.2 Preslikava žarkov za sisteme Varian s sistemom MOSAIQ

Splošne informacije

Pri uvozu načrta DICOM v sistem MOSAIQ ta spremeni primerek UID načrta. Sistem ExacTrac po
spremembi ne more priklicati načrta iz sistema MOSAIQ. Zato se načrti v sistemu ExacTrac in
linearnem pospeševalniku razlikujejo.
Postopek preslikave žarka zagotavlja samodejno nalaganje bolnika in preverjanje skladnosti
žarka/izocentra. Preslikava žarkov mora biti za vsakega bolnika izvedena pred prvim
zdravljenjem, pozneje pa jo je mogoče kadar koli odpreti in spremeniti.
OPOMBA: če so bili podatki o bolniku spremenjeni v sistemu MOSAIQ in jih je treba ponovno
uvoziti v sistem ExacTrac, je treba stare podatke o bolniku izbrisati pred novim uvažanjem. S tem
se boste izognili težavam v postopku preslikave žarkov.
 

Seznam bolnikov, filtriran po ID-jih bolnikov

Slika 61 

Standardni potek dela

Koraki

1.
Če je v linearnem pospeševalniku odprta bolnikova datoteka, sistem ExacTrac preveri, ali
za tega bolnika že obstaja preslikava žarkov. V sistemu ExacTrac mora biti aktivna stran
za izbiro bolnika.

Nalaganje bolnikove datoteke
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Koraki

2.

• Če preslikava žarkov ne obstaja, se seznam bolnikov na strani za izbiro bolnikov filtrira
po ID-jih bolnikov. Na seznamu so prikazani samo bolniki z določenim ID-jem. Če želite
preklicati filtriranje, pritisnite gumb Remove Filter. Datoteko bolnika je v sistemu Exac-
Trac prvič treba izbrati in odpreti ročno. V tem primeru se okno za preslikavo žarkov
odpre samodejno, ko prvič določite nastavitve bolnika.

• Če za tega bolnika že obstaja preslikava žarkov, se bolnikova datoteka odpre samodej-
no (glejte str. 127).

• Če je bila za ustreznega bolnika preslikava žarkov že izvedena, vendar se je po postop-
ku preslikave njegov primerek UID načrta v sistemu MOSAIQ spremenil, se seznam
bolnikov na strani za izbiro bolnikov filtrira po ID-jih bolnikov. V oknu za preslikavo žar-
kov so vsi žarki iz načrta sistema ExacTrac v glavnem polju prikazani oranžno, kar na-
kazuje, da so že bili preslikani.

3.

V oknu za preslikavo žarkov so vsi žarki iz načrta v sistemu ExacTrac v glavnem polju
prikazani sivi, kar nakazuje, da še niso bili preslikani. Žarki, ki so v glavnem polju prikaza-
ni oranžno, nakazujejo, da so že bili preslikani, vendar se je njihov primerek UID načrta v
sistemu MOSAIQ spremenil.
Če želite izvesti preslikavo žarkov, na linearnem pospeševalniku pripravite žarek.
Možnosti beam properties (glejte spodaj) v načrtu MOSAIQ na linearnem pospeševalniku
se primerjajo z lastnostmi žarkov, prikazanih v sistemu ExacTrac. Če se v načrtu sistema
ExacTrac natanko en žarek ujema z žarkom, pripravljenim na linearnem pospeševalniku,
se samodejno preslika in obarva modro. Poleg tega se informacije o številki in imenu žar-
ka v načrtu sistema MOSAIQ izpolnijo na seznamu za ta žarek.
OPOMBA: podjetje Brainlab priporoča, da se preslikava žarkov izvajajo po vrsti za vse
žarke, saj se tako zagotovi varno in hitro prihodnje zdravljenje.
 

Po potrebi morate za vsak žarek obsevanja v načrtu sistema MOSAIQ na linearnem po-
speševalniku izvesti pripravo žarka.

4. Vsak žarek se v sistemu ExacTrac samodejno preslika, če je na seznamu, če je edin-
stven in če se ujemajo lastnosti žarka.

5. Če pripravljenega žarka ni mogoče preslikati, se v drugi tabeli prikaže obarvan rdeče.

6.
Ko je preslikava končana, kliknite Done in odobrite preslikavo načrta. Preslikava žarka se
shrani za prihodnja zdravljenja bolnika (samodejno nalaganje bolnika/preverjanje sklad-
nosti žarka/izocentra).

7.

Zaslon za preslikavo žarkov se zapre, prikaže pa se stran IR Positioning. Izvedite zdrav-
ljenje kot običajno. Podatki iz preslikave žarkov se uporabijo za preverjanje skladnosti
žarka/izocentra med zdravljenjem in za samodejno odpiranje bolnikove datoteke. Glejte
str. 184.

Lastnosti žarka so:
• ID bolnika
• Koordinate izocentra DICOM (0,0,0, če ne obstaja)
• Kot obsevalne mize
• Načrtovano premikanje gantrija (začetni in končni kot/smer rotacije; uporabljeno 0/None, če ne

obstaja)
• Ime žarka

OPOMBA: preverite, ali so koordinate izocentra DICOM pravilno uvožene v sistem MOSAIQ. Če
manjkajo koordinate, poskusite v sistem MOSAIQ izvoziti posnetek CT in strukturni niz iz
programske opreme iPlan RT.
 

DOLOČANJE NASTAVITEV PODATKOV O BOLNIKU
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Shema poteka dela

Open Patient on 
Truebeam

Does a plan 
mapping exist for 

that patient?

No

Automatic patient 
loading in 
ExacTrac

Yes

Open 
corresponding 

patient manually in 
ExacTrac

Filter of 
patient list 

by patient ID 
in ExacTrac

Beam 
mapping 

window opens 
autom.

Prepare beam on 
Truebeam

Does a unique 
matching beam 

exist in ExacTrac 
plan?

Beam mapped 
automatically in 

ExacTrac
Yes

Beam listed in red 
in ExacTrac in a 
separate table

No

Repeat for each beam

Beam 
mapping 
saved in 
xml file

Press „Done“ 
button to finish 
beam mapping

Mapping finished

Want to repeat/
reset beam 
mapping?

Press in the 
„Beam“ field Yes

Treat the patient 
as usual.

No

Press „Reset“ in 
Beam Mapping 

Window

Approve beam 
mapping

Slika 62 

Nalaganje bolnikove datoteke

130 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



Pogovorno okno za preslikavo žarkov

①

②
③

④
⑦

⑤

⑥

⑧

Slika 63 

Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

① Podatki o bolniku
Z njimi preverite, ali je preslikava izvedena za pravega bol-
nika (za katerega je odprta tudi datoteka na linearnem po-
speševalniku).

② Moder žarek Preslikani žarek.

③ Siv žarek Žarek, ki ni preslikan.

④ Rdeč žarek Žarek, ki ga ni mogoče preslikati.

⑤ Oranžen žarek Žarek, ki je bil že preslikan, vendar se je primerek UID na-
črta v sistemu MOSAIQ spremenil.

⑥ Done Potrdi in shrani preslikani načrt.

DOLOČANJE NASTAVITEV PODATKOV O BOLNIKU
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Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

⑦ Cancel Okno za preslikavo žarkov se zapre brez shranjevanja pre-
slikanih žarkov. Vse spremembe so izgubljene.

⑧ Reset
Vse preslikave žarkov v oknu so preklicane, vsi žarki pa so
znova prikazani obarvani sivo. Preslikavo žarkov morate
začeti od začetka.

Spreminjanje preslikave žarkov

Do pogovornega okna za preslikavo žarkov lahko dostopate kadar koli ter v njem spremenite
postopek preslikave žarkov ali ga ponovite.

Koraki

1.

V polju žarka v sistemu ExacTrac kliknite ...:

2.

V pogovornem oknu kliknite Mapping, da odprete pogovorno okno za preslikavo žarkov:

Preverite, ali se preslikani načrt v sistemu ExacTrac ujema z načrtom, odprtim na linearnem
pospeševalniku.

Splošne opombe

• Ko načrt izvozite iz sistema za načrtovanje zdravljenja v sistema MOSAIQ in ExacTrac,
lastnosti žarka v sistemu MOSAIQ ne smete spremeniti (ime žarka, rotacijo obsevalne mize,
kot gantrija itd.). V sistemu ExacTrac morajo biti nastavljene popolnoma enake lastnosti žarkov
kot v sistemu MOSAIQ, saj v nasprotnem primeru preslikava žarkov ni možna.

• Če so za zdravljenje potrebna nastavitvena polja, jih dodajte v načrt v sistemu MOSAIQ,
preden izvedete preslikavo žarkov. V načrt so vključeni kot neznani žarki in jih je treba odobriti
ročno (pritisnite F8, glejte str. 191). Poskrbite, da bodo izbrani žarek, izocenter in kot
obsevalne mize pravilni, saj jih sistem ExacTrac v tem primeru ne preveri. Glejte str. 185. F8
je mogoče uporabiti le za nastavitveni žarek.

• Po končani preslikavi se načrt v sistemu MOSAIQ lahko spremeni. Kakršna koli sprememba
(kot je odstranitev žarka, dodajanje žarka/nastavitvenega polja) pomeni nov primerek UID
načrta, ki ga sistem ExacTrac ne prepozna. V tem primeru je treba ponastaviti obstoječo
preslikavo žarka in jo izvesti znova.

• Če MORATE načrt kakor koli spremeniti, morate te spremembe izvesti s storitvijo drugega
proizvajalca, nato pa morate spremenjeni načrt znova izvoziti v sistema MOSAIQ in ExacTrac
ter izvesti novo preslikavo žarkov, saj lahko samo tako zagotovite, da sta načrta v obeh
sistemih enakovredna. Med izvozom iz programske opreme iPlan RT je treba možnosti
CourseID prišteti ena (glejte str. 390).

Nalaganje bolnikove datoteke
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• Kadar je v linearnem pospeševalniku pripravljen žarek in sistem ExacTrac prikaže unknown
beam (neznani žarek – ni preslikani žarek za znani izocenter) ali wrong plan (napačen načrt –
za izocenter ni bil preslikan noben žarek ali pa so drugačne lastnosti žarka), se najprej
prepričajte, da ste naložili pravega bolnika in načrt:
- Če žarek še ni bil preslikan, prilagodite preslikavo žarka, kakor je opisano na str. 132 in

preslikajte žarek.
- Če so se parametri preslikave spremenili in so bili izvoženi le v sistem MOSAIQ, jih izvozite

še v sistem ExacTrac in ponovno izvedite celotno preslikavo žarkov.
- Le če žarka sploh ni mogoče preslikati, ga lahko pooblastite ročno (F8). V tem primeru

previdno poskrbite, da bodo izbrani žarek, izocenter in kot obsevalne mize pravilni, saj jih
sistem ExacTrac ne preveri (glejte str. 185).

Ročno avtorizacijo lahko uporabite le, če ni druge rešitve. Kadar je potrebna ročna
avtorizacija s tipko F8, se previdno prepričajte, da je bolnik pravilno nameščen glede na
izbrani žarek, izocenter in kot obsevalne mize, saj v takšnem primeru sistem ExacTrac tega
ne preveri.

DOLOČANJE NASTAVITEV PODATKOV O BOLNIKU
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8.1.3 Odpiranje bolnikove datoteke za načrte z več izocentri

Odpiranje bolnikove datoteke za načrte z več izocentri (TrueBeam)

Če želite odpreti bolnikovo datoteko za načrte z več izocentri (npr. iz programa Eclipse):

Koraki

1.

V aplikaciji za zdravljenje TrueBeam izberite ustreznega bolnika in odprite bolnikovo dato-
teko za zdravljenje.
ExacTrac prikaže načrt izbranega bolnika v pogovornem oknu ADI Open Patient, če je v
bazi podatkov ETX.

2.
V aplikaciji za zdravljenje izberite mesto zdravljenja (izocenter).
ExacTrac prejme posodobljen načrt/posodobljene informacije o bolniku.

3.
V pogovornem oknu ADI Open Patient pritisnite Open.
Načrt sistema ExacTrac in načrt sistema TrueBeam Linac se zdaj ujemata.

Odpiranje bolnika za načrte z več izocentri (Novalis Tx)

Če želite odpreti bolnikovo datoteko za načrte z več izocentri (npr. iz programa Eclipse):

Koraki

1.

Na konzoli Novalis Tx 4D izberite ustreznega bolnika in odprite bolnikovo datoteko za
zdravljenje.
ExacTrac prikaže načrt izbranega bolnika (zdravljenje prvega mesta) v pogovornem oknu
ADI Open Patient, če je v bazi podatkov ETX.

2. Za zdravljenje prvega mesta (izocenter) v pogovornem oknu ADI Open Patient pritisnite
Open.

3.

Za zdravljenje drugega, tretjega ali nadaljnjega mesta v pogovornem oknu ADI Open Pa-
tient kliknite Cancel in ročno odprite ustrezen načrt bolnika.
Ko je žarek pripravljen, sistem ExacTrac na zaslonu za namestitev prikaže, ali se načrta,
naložena na linearnem pospeševalniku in v sistemu ExacTrac, ujemata (glejte Stran
184).

Nalaganje bolnikove datoteke
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8.2 Nastavitve podatkov o bolniku

Splošne informacije

Ko po uvozu prvič naložite podatke o bolniku, se samodejno odpre nastavitveni čarovnik za
bolnika, v katerem lahko spremenite privzete nastavitve in jih prilagodite izbranemu bolniku.
Zahtevane nastavitve se razlikujejo glede na zdravljenje, ki ga je treba izvesti.

Spreminjanje nastavitev za bolnika

Nastavitve za bolnika je mogoče konfigurirati pred dejanskim zdravljenjem bolnika, nato pa se
shranijo za nadaljnje zdravljenje.

Možnosti

Za spreminjanje določenih nastavitev po prvi konfiguraciji na zavihku Select Patient pritisnite
Patient Settings (glejte spodnjo tabelo).

Če podatke o bolniku naložite po najmanj enem že zaključenem delu zdravljenja, ste samo
pozvani, da izberete trenutni izocenter, ki ga želite zdraviti.
Za bolnike s samo enim izocentrom sistem ExacTrac samodejno nadaljuje s predhodno
namestitvijo za IR.

Možne nastavitve

Nastavitve Ali je na voljo tudi s klikom Patient Settings?

Indikacije zdravljenja Ne

Položaji telesnih označevalcev Da

Privzeto nameščanje Da

Nastavitve za DRR Da

Položaji vsajenih označevalcev Da

Definicija virtualnega izocentra Da

Trenutna izbira izocentra
Ne – vendar pa lahko kadar koli izvedete prilagodit-
ve z uporabo gumba Select Isocenter na navigacij-
ski plošči

Nastavitve bolnika določajo številne parametre, ki neposredno vplivajo na nameščanje
bolnika. Podjetje Brainlab močno priporoča, da te nastavitve določi zdravnik in/ali fizik, ki
je oblikoval načrt zdravljenja, ki ga boste uporabili.
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8.3 Indikacije zdravljenja
Določanje indikacij zdravljenja

Splošne informacije

Prvi korak nastavitvenega čarovnika za bolnika omogoča vzpostavitev statistike glede na
zdravljenja, ki so bila izvedena s sistemom ExacTrac.

Glejte zaslon za indikacije

Slika 64 

Izbira indikacije

Koraki

1. Na zaslonu Set Indication s prikazanega seznama izberite ustrezno indikacijo zdravlje-
nja.

2. Ko ste izbrali ustrezno, pritisnite Next ter tako potrdite izbrane nastavitve in nadaljujte z
naslednjim zaslonom čarovnika.

Indikacije zdravljenja
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8.4 Določanje zdravnika

Splošne informacije

Ta korak nastavitvenega čarovnika za bolnika omogoča dodelitev imena odgovornega zdravnika
bolniku.

Set Assigned Physician

Slika 65 

Dodelitev zdravnika

Korak

S spustnega seznama izberite ime zdravnika.
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8.5 Nastavitev privzetega nameščanja

Splošne informacije

V tem koraku lahko prilagodite natančne tolerance, ki so shranjene in so uporabljene za to
bolnikovo datoteko.
OPOMBA: odzivanje znaka OK, opisano tukaj, velja za sistem ExacTrac različice 6.1 (in vse
različice, novejše od različice 6.0.3 sistema ExacTrac). Za te različice so upoštevana tudi
rotacijska odstopanja. Za prejšnje različice glejte Vodič za kliničnega uporabnika sistema
ExacTrac Izdaja 1.1 ali 1.2.
 

Zaslon za nastavitev privzetega nameščanja

Ta zaslon je podrobneje opisan na naslednjih straneh.

Slika 66 

Izbira referenčnega sistema

Izberite prednostni referenčni sistem v območju Positioning based on…:

Nastavitev privzetega nameščanja
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①

②

③

Slika 67 

④

Slika 68 

⑤

Slika 69 

Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

① Body Marker Configurati-
on

To omogoča nameščanje bolnika za zunajlobanjska zdravlje-
nja na podlagi telesnih označevalcev.
Med zdravljenjem je mogoče zaznati premikanje bolnika, ven-
dar pa premikanje zaradi dihanja lahko vpliva na zmanjšano
natančnost nameščanja. 
Telesne označevalce pa se lahko uporablja samo za predhod-
no nameščanje bolnika na izocenter.
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Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

② Reference Star/Array

Obsevalno mizo je mogoče namestiti za rentgensko korekcijo
z uporabo:
• Zvezde in roke za nameščanje ET
• Matrika in roka za nameščanje ET

OPOMBA: to možnost izberite, če uporabljate referenčni okvir
Elekta (glejte str. 181).
 

③ Cranial Positioning Array

Zdravljenja glave in vratu je mogoče spremljati z uporabo na-
mestitvene matrike za radiokirurgijo brez okvirja. 
Če načrt zdravljenja temelji na lokaliziranem podatkovnem ni-
zu, bo ta možnost izbrana samodejno (glejte ④).
Za izvajanje poteka dela brez okvirja z nelokaliziranimi podat-
ki o bolniku izvedite korake, navedene spodaj.

⑤ Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Glejte možnost Cranial Positioning Array zgoraj. Ta mož-
nost je v razdelku Set Positioning Defaults prikazana samo,
če je bilo zdravljenje bolnika načrtovano s sistemom drugih
proizvajalcev, bolnik pa je bil slikan s CT/angio lokalizato-
rjem in tarčnim nameščevalnikom družbe Brainlab.

Radiokirurgija brez okvirja za nelokalizirane podatke o bolniku

Za omogočanje zdravljenja brez okvira za nelokalizirane podatke o bolniku je treba nastaviti
razmerje med posnetkom CT bolnika, posebej izocentrom bolnika, in kranialno namestitveno
matriko brez okvirja. Zato morate izvesti zlitje posnetka CT baze za stereotaktično radiokirurgijo
brez okvirja, ki ste ga shranili na začetku, in posnetka bolnika, preden začnete z zdravljenjem
bolnika. Zlitje je treba izvesti za vsakega bolnika enkrat (pred prvim ciklom zdravljenja).
Za potek dela brez okvirja je značilno:
• samodejna predhodna namestitev,
• nižje mejne vrednosti natančnosti,
• zahtevano preverjanje po začetni korekciji.

Pogoji:
• za imobilizacijo se uporabi sistem maske Brainlab SRS,
• baza maske za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja Brainlab je vidna na posnetku CT

bolnika,
• CT/angio lokalizator in tarčni nameščevalnik za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja

Brainlab ni zahtevan za posnetek CT,
• ustrezna licenca je na voljo.

Načrtovanje zdravljenja je mogoče izvesti s katerim koli sistemom za načrtovanje zdravljenja.
Lokalizacija v iPlan RT Image ni zahtevana.

Koraki

1. Kot referenčni sistem izberite Cranial Positioning Array.

Nastavitev privzetega nameščanja
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Koraki

2.

Kliknite Yes za potrditev poziva zaznavanja baze maske za stereotaktično radiokirurgi-
jo brez okvirja.

• Yes: odpre stran za prikaz zlitja za zlitje posnetka CT bolnika s shranjenim posnetkom
CT z bazo maske za stereotaktično radiokirurgijo Brainlab.

• No: nastavi Cranial Positioning Array za referenco IR, vendar brez povezave z izocen-
trom bolnika.

3.

Kliknite Automatic za začetek zlitja baze maske/posnetka CT.
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Koraki

4.

Previdno preverite rezultat zlitja baze maske za stereotaktično radiokirurgijo Brainlab z
drsnikom Overlay. VOI je nastavljen na volumen baze maske za stereotaktično radioki-
rurgijo, da je rezultat zlitja boljši (mogoče prikazati z aktivacijo možnosti Show VOI). Volu-
men, prikazan v pogledu 3D v zgornjem desnem polju, je mogoče zasukati, tako da po-
vlečete kazalec miške ①. Za podrobnosti o preverjanju zlitja glejte str. 242.

①

5.

Ko je zlitje dokončano, je možnost Positioning based on… nastavljena na Cranial Posi-
tioning Array (Frameless, Fused). Za spreminjanje reference položaja je treba ponovno
uvoziti podatke o bolniku.

Natančnost določanja položaja

① ②

Slika 70 

Nastavitev privzetega nameščanja
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Sestavni del Funkcija/uporaba

Natančnost je sprejemljiva, če je preslikani vektor (ki je rezultat na-
vpičnega, podolžnega in prečnega premika) in vsak od kotov vzdolž-
no, prečno, in kot mize pod mejnimi vrednostmi, nastavljenimi v ①.
OPOMBA: za preslikave je znak OK odvisen od dolžine vektorja in
vrstic z razdaljo za posamezne vrednosti. V vseh vrsticah z razdaljo
je lahko prikazan znak OK, vendar se ikona OK ne pojavi. V tem pri-
meru obsevalno mizo ročno premaknite bližje 0.
 

Sistem opozori na zmanjšano natančnost, če zazna odstopanje med
mejo, določeno za območje OK ①, in mejo, določeno za Low Accu-
racy ② tako za translacijska kot rotacijska odstopanja.
Če želite zagotoviti ustrezno natančnost, mora biti največja mejna
vrednost za spremljanje telesnih označevalcev nastavljena na najniž-
jo možno vrednost.
OPOMBA: minimalna meja za možnost referenčne zvezde je 0,7 mm
in je neodvisna od te nastavitve.
 

OPOMBA: minimalna meja za kranialno namestitveno matriko je
0,5 mm in je neodvisna od te nastavitve.
 

Natančnost je nizka, če sta doseženi vrednosti za translacijsko in ro-
tacijsko odstopanje nad mejno vrednostjo, nastavljeno na ②.

OPOMBA: nastavitev natančnosti velja za trenutno bolnikovo datoteko. Za dostop do privzetih
nastavitev natančnosti za telesne označevalce glejte str. 115.
 

Premikanje zaradi dihanja

Premikanje zaradi dihanja lahko vpliva na nameščanje na podlagi telesnih označevalcev.
Zato nastavitev zelo nizke ali zelo visoke mejne vrednosti ni priporočljivo, saj bi to lahko
preprečilo natančno nastavitev obsevalne mize.

Nastavitev mejne vrednosti za preverjanje rentgenskih žarkov

Slika 71 
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Korak

Določite maksimalno mejno vrednost v območju X-Ray Verification.
To mejno vrednost nastavite na najnižjo možno vrednost, da zagotovite najvišjo možno natanč-
nost med standardnim rentgenskim preverjanjem (glejte Stran 257).
Določena mejna vrednost v mm velja za vsa translacijska odstopanja (prečno, vzdolžno in na-
vpično). Mejna vrednost v stopinjah velja za vsa rotacijska odstopanja (koti naklona, vrtenja in
obsevalne mize), izračunana za premik po rentgenskem preverjanju. Če samo ena od translacij-
skih ali rotacijskih vrednosti presega določeno mejno vrednost, je vrednost prikazana rdeče,
uporabnik pa lahko uporabi premik (glejte str. 259).

Samodejna zapora žarka za zdravljenje

Z veljavno licenco za samodejno zaporo žarka za zdravljenje in ustrezno konfiguracijo strojne
opreme, lahko aktivirate potrditveno polje X-ray Monitoring. To zaustavi žarek MV, če je
nadzorovanje rentgenskih žarkov/hitro preverjanje izven meja dovoljenega odstopanja, prikaže se
ikona stanja Beam Cut Off.

Če funkcija prenehanja delovanja žarka zadrži žarek, se prepričajte, da je linearni pospeševalnik
onemogočen, preden vstopite v obsevalno sobo.

Prekinitve delovanja žarka ni mogoče uporabiti pri respiratornem zmanjševanju odhodnega
toka.

Nastavitev kotne kompenzacije

Slika 72 

Možnosti

Če za popravek kotov nagiba želite uporabiti sistem ExacTrac Robotics, aktivirajte potrditveno
polje Robotics Angle Correction enabled v območju Automatic Angular Compensation
(glejte stran 275).

Če želite uporabiti samodejno rotacijo obsevalne mize, aktivirajte potrditveno polje Couch Auto
Rotation enabled. 

OPOMBA: če je sistem opremljen s samodejno rotacijo obsevalne mize, se kompenzacija kota
obsevalne mize izvede samo enkrat, po začetni rentgenski korekciji. Rotacijska odstopanja je
mogoče popraviti do kota 3°.
 

OPOMBA: če želite, da so nastavitve v območju Automatic Angular Compensation veljavne,
morajo biti aktivirane tako v bolnikovih kot tudi v splošnih nastavitvah (glejte Stran 119).
 

Nastavitev delovanja rentgenskega preverjanja

Rentgensko preverjanje je izbirno za večino potekov dela.

Nastavitev privzetega nameščanja
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Slika 73 

Možnosti

Aktivirajte potrditveno polje Force Verification after initial X-ray Correction, če želite, da si-
stem ExacTrac po začetni rentgenski korekciji zahteva še preverjanje. Ta funkcija je privzeto ak-
tivirana, njena uporaba pa je močno priporočena za kranialne primere, pri katerih se uporablja
Cranial Positioning Array.

Aktivirajte potrditveno polje Force Verification after Couch Rotation, če želite, da sistem
ExacTrac po rotaciji obsevalne mize zahteva še preverjanje te rotacije. Ta funkcija je privzeto
aktivirana, njena uporaba pa je močno priporočena za kranialne primere, pri katerih se uporablja
Cranial Positioning Array.

Možnost Perform IR to X-ray Consistency Check, ko je aktivirana, omogoča rezultate rentgen-
skega preverjanja, ki ne presegajo dovoljenega odstopanja, določenega z mejnimi vrednostmi
preverjanja rentgenskih žarkov, ki se uporabljajo pri posodabljanju položaja IR-ja.
Če ta možnost ni aktivirana, se lahko za posodobitev položaja IR-ja uporabi le rezultate rentgen-
skega preverjanja, ki presegajo dovoljena odstopanja.
Programska oprema vas obvesti o neskladnosti med rentgenskim preverjanjem in IR le, če tre-
nutni položaj IR-ja odstopa od izračunanega premika rentgenskih žarkov, ki ne presega dovolje-
nih odstopanj, za več, kot je mejna vrednost rentgenskega preverjanja.
Vrednosti premikov so prikazane oranžno, lahko se odločite, ali boste prezrli premik ali posodo-
bili IR.

Podjetje Brainlab močno priporoča, da posodobite IR. Tako posodobite položaj IR-ja na najno-
vejše rezultate rentgenskega preverjanja.
Nobena od obeh navedenih možnosti ne povzroči samodejnega premika obsevalne mize.
OPOMBA: privzete nastavitve za to funkcijo so odvisne od tega, ali se uporabljajo orodja IR ali
telesni označevalci. Funkcija je privzeto aktivirana za orodja IR. Za telesne označevalce pa je
privzeto deaktivirana.
 

Potrditev vaših nastavitev

Za potrditev svojih nastavitev in nadaljevanje na naslednje prikazno okno čarovnika pritisnite
Next.
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8.6 Uporaba prednastavitev generatorja rentgenskih
žarkov

Splošne informacije

V tem koraku lahko izberete vnaprej določene nastavitve generatorja rentgenskih žarkov v skladu
s predstavljeno indikacijo. (Prednastavitve rentgenskih žarkov so določene v nastavitvah sistema,
glejte str. 121.)

Zaslon za določanje nastavitev generatorja rentgenskih žarkov

①

Slika 74 

Uporaba prednastavitev generatorja

Koraki

1. S seznama, ki je na voljo, izberite ustrezno indikacijo.

2. Dvakrat kliknite indikacijo in to nastavitev kopirajte v generator rentgenskih žarkov.

3.
Privzeto so nastavitve za energijo za obe cevi medsebojno povezane. Za določitev asi-
metričnih nastavitev (npr. če je cilj dejansko v notranjosti telesa bolnika), kliknite simbol
verige ① in določite ločene nastavitve energije za vsako cev posebej.

Uporaba prednastavitev generatorja rentgenskih žarkov
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Koraki

4.

Pojavi se vprašanje za potrditev nastavitev:

Za nadaljevanje kliknite Yes.
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8.7 Nastavitve za DRR
Določanje nastavitev za DRR

Splošne informacije

V tem koraku lahko prilagodite način prikaza slik DRR (digitalno rekonstruiranih rentgenskih
posnetkov) na osnovi uvoženih podatkov CT.

Nastavitve za DRR

②

①

Slika 75 

Izbira izocentra

Če ste v uvoženih CT-podatkih določili več izocentrov, izberite izocenter, za katerega želite
spremeniti nastavitve za DRR.

Prikaz predmetov

Št. Sestavni del Funkcija

①

Za prikaz obrisov predmetov, določenih v uvoženih slikah, ak-
tivirajte potrditveno polje Contours.
Ta pogled lahko še natančneje nastavite, če kliknete Modify
DRR Rendering… V pogovornem oknu DRR Rendering Set-
tings se lahko zdaj prikaže:
• PTV only ali All contours.
• Izbrani predmeti so lahko prikazani samo kot Outline (prika-

zano v oranžni barvi) ali kot Solid (prikazano v rožnati bar-
vi).

Nastavitve za DRR
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Št. Sestavni del Funkcija

② Trenutni izocenter je prikazan kot oranžni križ in na sredini sli-
ke.

Če ste ustvarili virtualni izocenter za usmeritev rentgenskih
žarkov (glejte Stran 164), je to prikazano z rdečim križem na
sredini slike.
Opomba: virtualne izocentre je mogoče videti samo, če ste do
zaslona prišli z izbiro Patient Settings v zaslonu za namešča-
nje.

Določanje volumna zanimanja

Volumen zanimanja (VOI) določite vedno, ko želite iz slike izključiti dele kostne anatomije. To so
lahko mobilne strukture, ki se pomikajo neodvisno od ciljnega območja (npr. ključnici, spodnja
čeljust), ali pa so zvite strukture in je njihov položaj nekoliko drugačen kot pri načrtovanju CT-ja
(npr. nekatera vretenca so bolj oddaljena od ciljnega območja, če ima hrbtenica drugačno
ukrivljenost). Družba Brainlab priporoča prikaz želenih obrisov v pogledu področja, ko določate
volumen zanimanja.
Določanje volumna zanimanja:

Koraki

1. Aktivirajte potrditveno polje DRR VOI. 

2.

Z miško povlecite konce pravokotnikov, trenutno prikazanih v treh perspektivah, in določi-
te volumen zanimanja v obliki kocke.
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Sprememba nastavitve razmerja kosti/vlakna in nastavitve svetlosti

Pri spreminjanju nastavitev za prikazovanje DRR lahko prilagodite svetlost in raven razmerja kosti/
vlakna v prikazanih slikah DRR. To poveča naknadno zlitje slike, npr. če DRR vsebuje samo
majhne ali tanke kostne strukture.

Koraki

1.

Pritisnite Modify DRR Rendering. Prikaže se pogovorno okno:

Če je drsnik za nastavitev kontrasta nastavljen na Tissue in je funkcija VOI omogočena,
je pri prikazu celotnih slik DRR na strani za prikaz zlitja uporabljena privzeta nastavitev
kontrasta.

2. Nastavite drsnike za razmerje kosti/vlaken Bone/Tissue in za svetlost Brightness, dokler
ne dosežete ustreznih ravni (Slika 76).

3.
• Za razveljavitev sprememb pritisnite Cancel.
• Za povrnitev nastavitev na privzete vrednosti pritisnite Default.
• Za potrditev nastavitev pritisnite Ok.

Spreminjanje iskalne tabele ali nastavitev gama vpliva na naknadno zlitje slike, kar vpliva
na izračunan korekcijski premik. V večini primerov ni potrebno spreminjati privzetih
vrednosti.

Nastavitve za DRR
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Nastavitve razmerja kosti/vlakna in svetlosti

① ②

Slika 76 

Št. Sestavni del

① Nejasna kostna anatomija

② Jasno vidna kostna anatomija

Potrditev vaših nastavitev

Za potrditev svojih nastavitev in nadaljevanje na naslednje prikazno okno čarovnika pritisnite
Next.
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8.8 Nastavitve telesnih označevalcev

Splošne informacije

V tem koraku lahko prilagodite vsebino slik CT-ja in po potrebi spremenite informacije o telesnih
označevalcih.

Zaslon za določanje telesnih označevalcev

①

② ③

Slika 77 

Št. Sestavni del Funkcija

① Isocenter Ker so telesni označevalci veljavni za vse izocentre, je to ob-
močje obarvano sivo.

② View Prilagodite lahko sliko in nastavitve pogleda. Glejte str. 153.

③ Body Marker Zaznate in preverite lahko slikane telesne označevalce in jih
po potrebi dodate ali izbrišete. Glejte str. 155.

Potrditev vaših nastavitev

Za potrditev svojih nastavitev in nadaljevanje na naslednje prikazno okno čarovnika pritisnite
Next.

Nastavitve telesnih označevalcev
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8.8.1 Pomikanje po slikah

Območje pogleda

①

② ③

Slika 78 

Možne perspektive slik

Perspektiva je v vsakem primeru označena z ikono bolnika v spodnjem levem kotu vsake slike.

Št. Sestavni del Funkcija

① Axial
Aksialne slike CT so prikazane skupaj z:
• identifikacijsko številko slike (npr. CT#1) in
• številko trenutne rezine slike.

② Coronal
Na voljo so tudi koronarne in sagitalne rekonstrukcije slik.

③ Sagittal

Brskanje po rezinah slik

Za brskanje po Axial Slices uporabite drsnik.

Prilagajanje stopnje povečave pogleda

Možnost

Če želite prilagoditi poveča-
vo vsakega pogleda, uporabite ikoni za povečavo.

Centriranje prikaza

Funkcija Crosshair se lahko uporabi za centriranje prikaza v določenem območju.
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Koraki

1. Aktivirajte potrditveno polje Crosshair.

2.

Kazalec miške namestite nad modri križec, ki je zdaj prikazan.

3. Zadržite levo tipko miške in povlecite križec, dokler pogled ne bo na sredini želenega ob-
močja slike.

4. Vse tri perspektive slik so zdaj ustrezno posodobljene.

Prikaz obrisov predmeta

Možnosti

Za prikaz obrisov predme-
tov, določenih v uvoženih
slik,

aktivirajte potrditveno polje Contours.

Prilagoditev upodabljanja slik

Vsak ogled slik vsebuje histogram, ki omogoča prilagoditev porazdelitve ravni sivine skeniranih
podatkov. Glejte str. 229.

Nastavitve telesnih označevalcev
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8.8.2 Delo s telesnimi označevalci

Funkcije telesnih označevalcev

①

②

Slika 79 

Pomikanje po možnih označevalcih

S puščičnimi gumbi se pomikajte po telesnih označevalcih, ki so na voljo:

Št. Sestavni del Funkcija

① Trenutno izbran telesni označevalec je prikazan v svetlo modri
barvi in označen z identifikacijsko številko.

②
Drugi telesni označevalci so prikazani kot temno moder križec
ali, odvisno od slikovne perspektive, kot temno moder krogec
s križcem, prav tako označeni z identifikacijsko številko.

Dodajanje in brisanje označevalcev

Možnosti

Za vstavljanje novega telesnega označevalca na sečni točki križca pritisnite Add.

Za odstranjevanje trenutnega telesnega označevalca iz podatkov slike pritisnite Delete.
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Spreminjanje položaja označevalca

Koraki

1. S puščičnimi gumbi izberite označevalec, ki ga želite premakniti.

2. Pritisnite Change Markers.

3. Kazalec miške namestite v pogled slike in ga premaknite na označevalec, ki je sedaj
označen.

4. Zadržite levo tipko miške in povlecite označevalec na želeno mesto v pogledu slike.

OPOMBA: za zdravljenja na podlagi telesnih označevalcev je priporočeno določiti vsaj 5 do 8
telesnih označevalcev.
 

Izvajanje samodejnega zaznavanja označevalcev

Koraki

1. Za samodejno zaznavanje telesnih označevalcev na sliki pritisnite Detect Markers.

2. Vsi trenutno prikazani označevalci so zdaj izbrisani, zaznani so samo telesni označevalci
v nizu slikovnih posnetkov in prikazani za pregled.

3. Uporabnik mora pregledati, ali so zaznani telesni označevalci natančni.

Označevalci izocentrov

Označevalci izocentrov so prikazani v informativne namene in jih ni mogoče urejati.

Možnosti

Izocentri, razporejeni po površini trenutne slike, so prikazani kot oranžen krog s križ-
cem in označeni z identifikacijsko številko izocentra.

Izocentri, ki so zunaj površine trenutne slike, so prikazani samo kot oranžen križec.

Nastavitve telesnih označevalcev
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8.9 Položaji vsajenih označevalcev

Splošne informacije

Če želite zdravljenje izvesti z uporabo vsajenih označevalcev kot referenco za nameščanje
bolnika, je v programski opremi ExacTrac treba določiti ustrezne nastavitve.
Nastavitve, ki jih določite tukaj, se naknadno uporabijo za omogočanje korekcij položaja bolnika
na osnovi rentgenskih žarkov (glejte Stran 224).

Zaslon za določanje vsajenih označevalcev

①

②

③

④

Slika 80 

Območja zaslona

Št. Sestavni del Funkcija

① Isocenter

Izberite izocenter, kateremu želite dodeliti vsajen označeva-
lec. S tem zagotovite, da se za določanje korekcijskega pre-
mika uporabijo samo ustrezni označevalci določenega izocen-
tra.

② View Prilagodite nastavitve slike in pogleda (glejte Stran 158).

③ Implanted Marker Type Določite tip uporabljenega vsajenega označevalca (glejte
Stran 160).

④ Implanted Marker Dodajte ali izbrišite vsajene označevalce ali jih po potrebi ure-
dite.

Potrditev vaših nastavitev

Za potrditev svojih nastavitev in nadaljevanje na naslednje prikazno okno čarovnika pritisnite
Next.
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8.9.1 Pomikanje po slikah

Območje pogleda

② ③

①

Slika 81 

Možne perspektive slik

Perspektiva je v vsakem primeru označena z ikono bolnika v spodnjem levem kotu vsake slike.

Št. Sestavni del Funkcija

① Axial
Aksialne slike CT so prikazane skupaj z:
• identifikacijsko številko slike (npr. CT#1) in
• številko trenutne rezine slike.

② Coronal
Na voljo so tudi koronarne in sagitalne rekonstrukcije slik.

③ Sagittal

Brskanje po rezinah slik

Za brskanje po Axial Slices uporabite drsnik.

Prilagajanje stopnje povečave pogleda

Možnost

Če želite prilagoditi poveča-
vo vsakega pogleda, uporabite ikoni za povečavo.

Položaji vsajenih označevalcev
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Centriranje prikaza

Koraki

1. Aktivirajte potrditveno polje Crosshair.

2.

Kazalec miške namestite nad modri križec, ki je zdaj prikazan.

3. Zadržite levo tipko miške in povlecite križec, dokler pogled ne bo na sredini želenega ob-
močja slike.

4. Vse tri perspektive slik so zdaj ustrezno posodobljene.

Prikaz obrisov predmeta

Možnost

Za prikaz obrisov predmetov, določenih v uvoženih slikah, aktivirajte potrditveno po-
lje Contours.
Obrisi, ki so na voljo, so zdaj prikazani (prikazano v rožnati barvi).

Prilagoditev upodabljanja slik

Vsak ogled slik vsebuje histogram, ki omogoča prilagoditev porazdelitve ravni sivine skeniranih
podatkov. Glejte Stran 229.
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8.9.2 Delo z vsajenimi označevalci/stenti

Splošne informacije

Pri delu z vsajenimi označevalci upoštevajte naslednje:
• Na eno zdravljenje vsadite samo en označevalec.
• V programski opremi izberite ustrezni tip označevalca.
• Označevalce določite ločeno za vsak izocenter, da tako natančno določite korekcijski premik.
• Če uporabljate več dolgih označevalcev, določite obe končni točki vsakega označevalca,

preden nadaljujete z naslednjim.
• Za zagotovitev natančnega zdravljenja prostate so priporočljivi trije vsajeni označevalci.

Upoštevati je treba zgoraj navedene smernice, da bi zagotovili natančno samodejno zaznavanje
označevalcev in natančen izračun za korekcijski premik pri nameščanju bolnika. Za nadaljnje
informacije o določanju korekcijskega premika glejte Stran 227.

Stenti

Stenti so klinični označevalci, ki so nameščeni v telesnih odprtinah. Stenti se običajno uporabljajo
pri zdravljenju sečevoda ali prostate, npr. z uporabo označevalcev MemoCore™.
V podatkovnem nizu so stenti samodejno lokalizirani, glede na njihovo gostoto, velikost in obliko.
Stente je mogoče izbrati samo, če ima bolnik zgolj en izocenter.

Funkcije vsajenih označevalcev

①

②

③
④

⑤

Slika 82 

Označevalci izocentrov

Označevalci izocentrov so prikazani v informativne namene in jih ni mogoče urejati.

Položaji vsajenih označevalcev
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Št. Sestavni del Funkcija

① Trenutno izbran izocenter je prikazan kot oranžen krog s križ-
cem in označen z identifikacijsko številko izocentra.

② Drugi izocentri so prikazani samo kot oranžen križec.

Pomikanje po možnih označevalcih

Št. Sestavni del Funkcija

③ Se pomika po določenih vsajenih označevalcih.

④ Trenutno izbran vsajeni označevalec je prikazan v svetlo zele-
ni barvi in označen z identifikacijsko številko.

⑤ Drugi vsajeni označevalci so prikazani v temno zeleni barvi in
prav tako označeni z identifikacijsko številko.

Dodajanje označevalcev

Koraki

1. V območju Implanted Marker Type izberite ustrezen tip označevalca.

2.

Za vstavljanje novega označevalca na sečni točki križca pritisnite Add.
• Short (midpoint used): za sferične ali cilindrične vsajene označevalce, krajše od

5 mm, vstavljen označevalec namestite na sredini vsajenega označevalca, prikazanega
na sliki.

• Long (both endpoints used): za označevalce, daljše od 5 mm, morate vstaviti ozna-
čevalec na obeh končnih točkah vsajenega označevalca, prikazanega na sliki. 

Brisanje označevalcev

Za odstranjevanje trenutno izbranega označevalca iz podatkov slike pritisnite Delete.

Spreminjanje položaja označevalca

Koraki

1. S puščičnimi gumbi izberite označevalec, ki ga želite premakniti.

2. Pritisnite Change Markers.

3. Kazalec miške namestite v pogled slike in ga premaknite na označevalec, ki je sedaj
označen.

4. Zadržite levo tipko miške in povlecite označevalec na želeno mesto v pogledu slike.

Pri določanju položajev vsajenih označevalcev zagotovite, da na sliki CT-ja ni artefaktov,
povezanih z dihanjem. Če je bilo med pridobivanjem posnetka zahtevano, da bolnik več kot
enkrat zadrži dih, zagotovite, da so podatki CT-ja v času prekinitve med vsakim nizom
posnetka konsistentni. Če podatki niso konsistentni, je treba slikanje bolnika ponoviti.
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Kopiranje označevalcev

Vsajene označevalce lahko kopirate iz enega izocentra v drugega:

Koraki

1. V območju Isocenter izberite ciljni izocenter, v katerega želite kopirati označevalce.

2. V območju Implanted Marker izberite izvorni izocenter, iz katerega želite kopirati označe-
valce.

3. V območju Implanted Marker pritisnite Copy.

4.
Če ste za ciljni izocenter že določili vsajene označevalce, vas sistem opozori, da bodo ti
izbrisani.
Če želite kopirati označevalce iz izvornega izocentra, potrdite z Yes.

5. Preverite, ali so kopirani označevalci pravilno nameščeni.

Zaznavanje stentov

Ko je označevalec definiran kot stent, sistem samodejno poskuša zaznati glavno os in center
ravnotežja stenta. Glavna os je prikazana kot črta v barvi magente v vseh treh pogledih
podatkovnega niza.

Slika 83 
Če os ni pravilno poravnana s stentom in/ali če center ravnotežja ni pravilno zaznan, lahko
izberete funkcijo Restrict Search Region by Cuboid in ročno določite območje iskanja. Podjetje
Brainlab priporoča uporabo funkcije Restrict Search Region by Cuboid pri izvajanju zaznavanja
stentov.

Položaji vsajenih označevalcev
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Slika 84 

Če za registracijo rentgenskih žarkov uporabljate označevalce tipa stent, se prepričajte, da
boste izocenter namestili, kar se da blizu glavni osi stenta. Tveganje nepravilnega
nameščenja se poveča sorazmerno z razdaljo med izocentrom in glavno osji stenta.
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8.10 Definicija virtualnega izocentra

Splošne informacije

Pri določenih zdravljenjih anatomske strukture okoli izocentra ne ustrezajo zlitju slike, ki je
potrebno med korekcijo rentgenskih žarkov (glejte Stran 213). To se zgodi, če ni dovolj kostne
anatomije ali če je izocenter nameščen v bližini sklopa podobnih struktur, kot so vretenca.

Sklop vretenc

Slika 85 

Preprečevanje nepravilnega zlitja slike

Da bi preprečili nenatančno zlitje slike, virtualni izocenter določite na območju z dovolj razločno
anatomijo:

Koraki

1. Pridobite slike korekcije rentgenskih žarkov (glejte Stran 201) na osnovi položaja virtual-
nega izocentra namesto izocentra zdravljenja.

2. Po uspešnem zlitju slike se izračuna premik, ki bolnika ponovno namesti nazaj na izocen-
ter zdravljenja.

3. Izvedite preverjanje rentgenskih žarkov natančnosti nameščanja (glejte Stran 257) na
podlagi realnega položaja izocentra.

Glejte str. 456.

Definicija virtualnega izocentra
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Definicija virtualnega izocentra

①

②

③

④

Slika 86 

Št. Sestavni del Funkcija

① Območje Isocenter
Če ste v uvoženih podatkih slike določili več izocentrov, z upo-
rabo puščic izberite izocenter, za katerega želite definirati vir-
tualni izocenter.

② Perspektive posnetka Na voljo so aksialna, koronarna in sagitalna perspektiva po-
snetka trenutne rezine CT-ja, ki prikazuje trenutni izocenter.

③ Kaže smer pogleda.

④ Prilagodi povečavo vsake slike.

Definiranje virtualnega izocentra

Koraki

1. Aktivirajte Use Virtual Isocenter.
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Koraki

2.

Kazalec miške namestite v pogled slike in ga premaknite na virtualni izocenter, ki je sedaj
označen rdeče.

3.

Zadržite levo tipko miške in povlecite virtualni izocenter na želeno mesto v pogledu slike.
DRR Preview na desni strani, ki prikazuje približek pričakovanih rentgenskih žarkov iz
vsake cevi, se posodobi v skladu s položajem virtualnega izocentra.

Prilagoditev upodabljanja slik

Vsak ogled slik vsebuje histogram, ki omogoča prilagoditev porazdelitve ravni sivine skeniranih
podatkov. Glejte str. 229.

Potrditev vaših nastavitev

Za potrditev svojih nastavitev in nadaljevanje na naslednje prikazno okno čarovnika pritisnite
Next.

Definicija virtualnega izocentra
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8.11 Izbira izocentra

Splošne informacije

Če ste v uvoženih podatkih slike določili več izocentrov, izberite izocenter, ki ga želite zdraviti.

Izbira izocentra

①

②

③ ④

⑤

Slika 87 

Izbira izocentra

Izocenter, ki ga želite zdraviti, izberite s puščicami v območju Select Isocenter ①.

Image Set Reconstruction

Št. Sestavni del Funkcija

② Image Set Reconstructi-
on

Pred izvedbo zdravljenja bolnika preverite predmete, določe-
ne za slikovne podatke (npr. vsajeni ali telesni označevalci), in
katere koli druge predmete (npr. predmete iPlan).

③ Kaže smer pogleda.

④ Axial, Coronal ali Sagit-
tal Izberite rekonstrukcijo pogleda.

Koordinate izocentra

Koordinate izocentra ⑤ je mogoče prikazati v različnih koordinatnih konvencijah:
• Če so bili podatki o bolniku uvoženi iz storitve drugega proizvajalca, sistema Brainlab Elements

ali prek sistema ARIA, so prikazani v sistemu Dicom Coordinates.
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①

• Če so bili podatki o bolniku uvoženi iz programske opreme iPlan RT, so prikazani v sistemu
Brainlab Coordinates.

• Če so bili podatki o bolniku uvoženi iz programske opreme iPlan RT in tudi lokalizirani, so
prikazani v sistemu Localizer Coordinates. Sistemi Localizer Coordinates so enako usmerjeni
kot sistemi Brainlab Coordinates. Različna sta vrstni red prikaza in oznake: A-P = Y;
Lateral = X; Vertical = Z.

OPOMBA: če so bili podatki o bolniku lokalizirani v programski opremi iPlan RT, izvoženi in
spremenjeni s storitvijo drugega proizvajalca ter nato uvoženi v sistem ExacTrac, so podatki
prikazani v sistemu Dicom Coordinates. Primerjajte prikazane koordinate izocentra v sistemu
ExacTrac s koordinatami izocentra v storitvi drugega proizvajalca in ne z izpisom iz programske
opreme iPlan RT.
 

Na sliki spodaj so primerjani različni koordinatni sistemi:

Koordinatni sistem IEC 61217 je podrobno opisan na str. 325.

Prilagoditev upodabljanja slik

Vsak ogled slik vsebuje histogram, ki omogoča prilagoditev porazdelitve ravni sivine skeniranih
podatkov. Glejte str. 229.

Dodelitev obrisov za PTV

Obris je mogoče dodeliti PTV-ju določenega izocentra. Na en PTV in izocenter je mogoče dodeliti
samo en obris. Seznam v možnosti Assign Contour to PTV vsebuje največ 48 obrisov.
Če izocenter ni dodeljen določenemu območju PTV, se samodejno prikažejo vsi obrisi, določeni v
načrtu zdravljenja.

Izbira izocentra

168 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



Koraki

1. Pritisnite Assign…

2. V prikazanem polju izberite ustrezen obris, ki predstavlja PTV izbranega izocentra.

3. Pritisnite Assign…

4. Potrdite dodelitev.

OPOMBA: podjetje Brainlab priporoča uporabo jasno razločljivih imen izocentrov in obrisov že
med načrtovanjem, da se omogoči pravilno ročno dodeljevanje.
 

Koordinate podatkov

Določene koordinate za uvožene slikovne podatke lahko pregledate v možnosti Brainlab
Coordinates ali Dicom Coordinates, odvisno od sistema za načrtovanje zdravljenja, ki ste ga
uporabili za stvaritev uvoženih podatkov o zdravljenju.

Preverjanje izocentra

Če ExacTrac uporabljate v sistemu Varian Clinac ali Varian TrueBeam, opremljenim s pomožnim
vmesnikom za naprave (ADI), ExacTrac samodejno primerja izbran izocenter z žarkom, ki je
pripravljen na aparatu. V primeru neujemanja programska oprema v pogledu za nameščanje
opozori na to.

Varnostne opombe

Oštevilčevanje več izocentrov v sistemu ExacTrac se lahko razlikuje od oštevilčevanja v
vašem načrtu zdravljenja. Zato sistem ExacTrac prikaže tudi oznako besedila, ki ga je
izocentru podelil sistem za načrtovanje zdravljenja. Prepričajte se, da se izbran izocenter
na linearnem pospeševalniku ujema z izbranim izocentrom v sistemu ExacTrac.

Preverite, ali se načrt zdravljenja, naložen v sistemu ExacTrac, ujema z načrtom
zdravljenja, naloženim v linearnem pospeševalniku, in zagotovite, da so koordinate
izocentra pravilne, tako da jih primerjate z izpisom iz sistema za načrtovanje zdravljenja. To
je še posebej pomembno, če je bil načrt zdravljenja posodobljen, saj je treba upoštevati
možnost trka gantrija/mize, zmanjšanje tumorja, načrtovanje povišanja napetosti itd.

Če izbran izocenter ni neposredno najbližji prejšnjemu, družba Brainlab močno priporoča,
da ponovite korekcijo rentgenskih žarkov (glejte Stran 201).

Naslednji koraki

Ko pritisnete Finish, se v sistemu ExacTrac vrnete na glavni zaslon za nameščanje, kjer lahko
začnete s prednameščanjem bolnika.
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9 PREDHODNA
NAMESTITEV BOLNIKA

9.1 Poravnava območja PTV z izocentrom linearnega
pospeševalnika

Ročna predhodna namestitev

Če bolnik ni bil slikan z uporabo referenčnega sistema, ni fiksne povezave med podatki o slikanju
in položaju bolnika na obsevalni mizi.
Bolnika morate zato ročno predhodno namestiti glede na izocenter linearnega pospeševalnika,
tako da prilagodite položaj obsevalne mize npr. glede na kožne oznake in prostorske laserje.
Namestitveni matriki namestitvena matrika in namestitvena roka ET ali namestitvena zvezda
in namestitvena roka ET ali namestitveno matriko iGUIDE nato uporabljajte za sledenje položaja
obsevalne mize med zdravljenjem (glejte Stran 177).

Predhodna namestitev z infrardečo kamero

Predhodno namestitev s sistemom infrardeče kamere ExacTrac lahko izvedete le:
• če so bili ustrezni telesni označevalci slikani na posnetku CT za načrtovanje in so pritrjeni na

kožo bolnika (glejte Stran 174), ali
• če ima bolnik nameščeno namestitveno matriko za radiokirurgijo brez okvirja (glejte Stran

175).
Če med uporabo sistema ExacTrac v obsevalnem prostoru uporabljate infrardeča orodja drugih
proizvajalcev, se prepričajte, da ne prekrivajo infrardečih orodij Brainlab.
Če sistem ExacTrac uporabljate skupaj s programsko opremo iGUIDE ali MOSAIQ, za
samodejno predhodno namestitev pritisnite Send Shift.
OPOMBA: zagotovite, da gantrij ne ovira pogleda na infrardeče označevalce, saj v nasprotnem
primeru sistem ExacTrac morda ne bo mogel izvesti predhodne namestitve. Po potrebi gantrij
obrnite stran.
 

Čvrsto namestite vse dodatne instrumente.

Splošna prilagoditev gantrija in obsevalne mize

Gantrij linearnega pospeševalnika je lahko v spodnjem ali zgornjem položaju, rotacija
gantrija pa mora biti osredinjena, preden začnete nameščati bolnika. Če spremljana rotacija
bolnika od začetnega položaja odstopa za več kot 5°, se prikaže opozorilno sporočilo.
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Prilagoditev gantrija in obsevalne mize za kirurgijo brez okvirja

Če položaj bolnika spremljate z namestitveno matriko za radiokirurgijo brez okvirja in je
izocenter na dorzalnem delu lobanje ali na vretenčnem delu lobanje, lahko kolimator prekriva
infrardeče označevalce.
V tem primeru kolimator obrnite na 90° ali pa gantrij obračajte stran od ničelnega položaja, dokler
označevalci niso vidni. Nato lahko predhodno namestitev s sistemom ExacTrac izvedete do
konca.

Poravnava območja PTV z izocentrom linearnega pospeševalnika
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9.2 Namestitev bolnika na obsevalni mizi

Splošna priporočila za namestitev

Prepričajte se, da bolnik ni nameščen blizu kovinskih sestavnih delov v zgornjem delu obsevalne
mize. Ti sestavni deli bodo sicer prikazani kot artefakti na naslednjih korekcijskih in potrditvenih
slikah računalniške tomografije z rentgenskim žarkom ali stožčastim snopom.
Za pridobivanje rentgenskih slik se prepričajte, da vidno polje med rentgenskimi cevmi in plosko
ploščo ni ovirano.

Pri slikanju in zdravljenju z računalniško tomografijo vedno uporabljajte enako metodo
namestitve bolnika in enak položaj bolnika.

Podjetje Brainlab močno priporoča uporabo naprave za pritrditev bolnika, da omejite
njegovo gibanje.

Preverite, ali se položaj bolnika po predhodni namestitvi ujema z izbranim območjem
zdravljenja.
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9.3 Zamenjava telesnih označevalcev

Uporaba ustreznih telesnih označevalcev

Če je bil bolnik slikan z aluminijastimi telesnimi označevalnimi kroglicami za CT, jih morate pred
začetkom zdravljenja zamenjati s plastičnimi infrardečimi telesnimi označevalnimi kroglicami.

Bolniku povejte, naj med postopkom ne govori. Govorjenje močno vpliva na gibanje
telesnih označevalcev.

Vidnost označevalcev

Ko odstranite nastavke za označevalce, poskrbite, da so prvotni položaji označevalcev
jasno označeni na bolnikovi koži. Le tako boste lahko ustrezno namestili nastavke za
označevalce in infrardeče telesne označevalne kroglice za zdravljenje bolnika. Nepravilna
pritrditev označevalcev lahko povzroči nepravilno namestitev bolnika.

Natančnost je mogoče zmanjšati, če ena ali več označevalnih kroglic ni jasno vidnih za IR-
kamero ali če IR-kamera nepravilno zazna središče kroglice, ker ta ne odseva dovolj. Pred
uporabo preverite, ali so površine vseh označevalnih kroglic suhe in v dobrem stanju.

Prepričajte se, da so telesni označevalci čvrsto pritrjeni in da jih druga oprema ne prekriva.

Poškodovane označevalne kroglice morate takoj zamenjati. Ko zamenjujete označevalne
kroglice, uporabljajte rokavice, da ne poškodujete odsevne folije.

Zamenjava telesnih označevalcev
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9.4 Radiokirurgija brez okvirja za lobanjska
zdravljenja

Splošne informacije

Radiokirurgijo brez okvirja lahko izvedete z uporabo lokaliziranih podatkovnih nizov, uvoženih iz
programske opreme iPlan RT Dose 4.5. 
Za nelokalizirane podatkovne nize je radiokirurgijo brez okvirja mogoče izvesti po izvedbi
ujemanja posnetka CT bolnika z notranjim shranjenim referenčnim posnetkom CT v sistemu
ExacTrac (glejte str. 138).

Ne uporabljajte stereotaktičnega naglavnega obroča ali sistema stereotaktične maske
podjetja Brainlab za namestitev bolnika s sistemom ExacTrac. Le sestavni deli sistema
zdravljenja z radiokirurgijo brez okvirja zagotavljajo ustrezno natančnost namestitve.

Sestavni deli za radiokirurgijo brez okvirja

Slika 88 

Pritrditev sestavnih delov za radiokirurgijo brez okvirja

Če je bolnik med slikanjem imel nameščen CT/angio lokalizator in tarčni nameščevalnik za
stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja ali pa ste začeli izvajati nelokaliziran potek dela brez
okvirja, mora biti bolnik nameščen s sestavnimi deli za radiokirurgijo brez okvirja:

Koraki

1.
Bazo maske za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja pritrdite na podaljšek brez
okvirja za zgornji obsevalne mize za slikanje ali na splošni podaljšek obsevalne mi-
ze za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja.

2. Predhodno pripravljeno masko za zadnji del pritrdite na bazo maske za stereotaktično
radiokirurgijo brez okvirja.

3. Bolnikovo glavo namestite na masko za zadnji del.

4. Predhodno pripravljeno masko za zgornji del namestite prek bolnikovega obraza, kot je
opisano v Vodič po sistemski opremi uporabnika za bolnika.

5.

Namestitveno matriko za radiokirurgijo brez okvirja namestite na osnovno ploščo in jo
pritrdite z napravo za hitro sprostitev. Ko pritrjujete namestitveno matriko za radiokirur-
gijo brez okvirja, se prepričajte, da je koničasti del usmerjen proti nožnemu delu obse-
valne mize, kot je prikazano zgoraj.

Natančnost sledenja IR namestitvene matrike za radiokirurgijo brez okvirja je mogoče
zmanjšati zaradi skritih ali premaknjenih odsevnih označevalcev.
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Pred zdravljenjem preverite, ali so odsevne označevalne kroglice čvrsto pritrjene in ali
pritrditvene sponke niso upognjene.

Poškodovane označevalne kroglice morate takoj zamenjati. Ko zamenjujete označevalne
kroglice, uporabljajte rokavice, da ne poškodujete odsevne folije.

Dodatno preverjanje pri prvi frakciji

Podjetje Brainlab močno priporoča, da pri prvi frakciji zdravljenja izvedete dodatno preverjanje.
Pritrditev namestitvene matrike za radiokirurgijo brez okvirja ni ponovno izvedljiva glede na
bazo maske za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja in glede na bolnika. Namestitveno
matriko za radiokirurgijo brez okvirja uporabljajte le za predhodno namestitev. Korekcijo
računalniške tomografije z rentgenskim žarkom ali stožčastim snopom morate vedno izvesti pred
zdravljenjem. Pri zdravljenju in slikanju uporabite enake sestavne dele za radiokirurgijo brez
okvirja.
Ko je bolnik pravilno predhodno nameščen s sledenjem z infrardečo napravo (glejte Stran 191) in
je bila izvedena rentgenska korekcija ali korekcija CT s stožčastim snopom (glejte str. 201),
podjetje Brainlab priporoča izvedbo korakov za zagotavljanje kakovosti, ki so opisani v
nadaljevanju, šele nato lahko nadaljujete s preverjanjem.
Preverite, ali velja naslednje:
• Splošni položaj izocentra je pravilen (pravilen izbor izocentra v primeru zdravljenja z več

izocentri, izocenter na pravilni strani bolnikove glave itn.).
• Svetlobno polje linearnega pospeševalnika kaže, da je polje večlistnega kolimatorja (MLC)

pravilno nameščeno.
OPOMBA: dodatnega preverjanja ne izvajate zaradi natančnosti postopka predhodne namestitve.
Ker je rentgenski modul bistveno bolj pravilen in natančen kot sledenje z infrardečo napravo,
lahko pogosto opazite večmilimetrske odklone. Ti odkloni ne pomenijo, da sistem deluje
nepravilno.
 

Med dejanskim zdravljenjem bolnika se ne dotikajte sistema maske ali namestitvene
matrike za radiokirurgijo brez okvirja. Če ste se dotaknili maske, morate pred
nadaljevanjem zdravljenja bolnika izvesti preverjanje rentgenskih žarkov.

Če je namestitvene matrike za radiokirurgijo brez okvirja odstranjena in ponovno dodana
med posameznimi žarki ali polji, je nujno treba izvesti preverjanje rentgenskih žarkov pred
zdravljenjem naslednjega bolnika.

Varnostne opombe

S sistemom ExacTrac ne uporabljajte podatkov za načrtovanje, ki so lokalizirani na podlagi
naprav za pritrditev glave drugih proizvajalcev. Potrebno natančnost namestitve
zagotavljajo le podatki za načrtovanje, ki so bili lokalizirani na podlagi sestavnih delov za
radiokirurgijo brez okvirja.

Za namestitev bolnika ne uporabljajte naprav za pritrditev glave drugih proizvajalcev,
skupaj s sistemom ExacTrac. Če so te naprave vidne na korekcijskih slikah računalniške
tomografije z rentgenskim žarkom ali stožčastim snopom, lahko resno poslabšajo fuzijo
slik, kar zmanjša natančnost namestitve.

Korekcija in preverjanje računalniške tomografije z rentgenskim žarkom ali stožčastim
snopom (glejte Stran 201) sta obvezni, kadar izvajate radiokirurgijo brez okvirja, saj se
položaj namestitvene matrike za radiokirurgijo brez okvirja lahko med frakcijami rahlo
spreminja in se lahko tudi razlikuje od položaja CT/angio lokalizatorja in tarčnega
nameščevalnika za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja, ki sta bila pritrjena med
slikanjem CT.

Radiokirurgija brez okvirja za lobanjska zdravljenja
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9.5 Namestitev matrik za zunajlobanjska zdravljenja

Splošne informacije

Če je bil bolnik slikan brez telesnih označevalcev ali CT/angio lokalizatorja za stereotaktično
radiokirurgijo brez okvirja, morate namestitveno matriko in namestitveno roko ET namestiti
na obsevalno mizo.
Ko uporabljate HexaPOD/iGUIDE, morate vedno uporabiti referenčno matriko iGUIDE. Glejte str.
181.

Namestitvene roke

①

②

③

④

Slika 89 

Št. Sestavni del

① Namestitvena roka s privojno objemko na vrhu, pritrjena na obsevalno mizo z dvema vija-
koma ali z objemko.

② Namestitvena roka s privojno objemko na dnu, pritrjena na obsevalno mizo.

③ Namestitvena roka s standardno objemko/objemko TrueBeam, pritrjena na obsevalno mi-
zo.

④ Nameščena matrika.
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Nameščanje namestitvene matrike na obsevalno mizo s stransko prečko

Koraki

1. Uporabite priloženo roko za nameščanje, da pritrdite namestitveno matriko na stranski
prečki obsevalne mize za zdravljenje.

2. Zrahljajte velik črn pritrditveni vijak in namestitveno matriko poravnajte tako, da bo v bliži-
ni zdravljenega območja.

3. Privijte vijake.

4.

Za izbrano namestitveno matriko se prepričajte, da:
• je čvrsto nameščena,
• se ne dotika bolnika,
• ne ovira pogleda infrardeče kamere na telesne označevalce.

5. Po potrebi prilagodite orientacijo namestitvene matrike, tako da zrahljate mali prilagodit-
veni vijak, spremenite orientacijo in mali prilagoditveni vijak znova zategnete.

6. Pričvrstite veliki pritrditveni vijak.

Za optimalno natančnost naj bo izbrana namestitvena matrika nameščena čim bližje
zdravljenemu območju, ne da bi se dotikala bolnika.

Izbrana namestitvena matrika naj bo nameščena na primerni razdalji do poti gantrija.
Gantrij sicer lahko trči v namestitveno matriko, kar povzroči nenatančno namestitev
bolnika ali poškodbo bolnika.

Nameščanje namestitvene matrike na obsevalno mizo brez stranske prečke

Če obsevalna miza nima stranske prečke, namestite ET Positioning Arm Fixation for IGRT:

Slika 90 

Koraki

1. Odvijte pritrditveni vijak.

Namestitev matrik za zunajlobanjska zdravljenja
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Koraki

2.

Napravo postavite na ploščo obsevalne mize. ET Positioning Arm Fixation for IGRT je
mogoče namestiti na obe strani plošče obsevalne mize.

Roka ET Positioning Arm Fixation for IGRT biti nameščena na zadnjo stran plošče obse-
valne mize, med oznakama F3 in F8:

Pritrditev roke ET Positioning Arm Fixation for IGRT je treba namestiti naravnost, ne-
posredno na ploščo obsevalne mize.

3. Do konca privijte pritrditveni vijak roke ET Positioning Arm Fixation for IGRT, preden
pritrdite namestitveno roko.
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Koraki

4. Namestitveno roko pritrdite v skladu s koraki s strani str. 178.

5. Namestitveno roko morate odstraniti pred odvijanjem pritrditvenega vijaka roke ET Posi-
tioning Arm Fixation for IGRT.

Varnostne opombe

Če kot referenčni sistem uporabljate namestitveno matriko, uporabljajte funkcijo video
preverjanja (glejte str. 271) za preverjanje natančnosti namestitve med zdravljenjem.

Na namestitveno matriko ali roko za nameščanje ne pritrjujte predmetov. Pritrjevanje
predmetov, kot so kabli, bo zmanjšalo natančnost namestitve.

Po poškodbi namestitvene matrike ni mogoče zagotoviti natančnega nameščanja. Redno
preverjajte. če je namestitvena matrika v dobrem stanju (brez deformacij, poškodb ali
izgubljenih označevalcev).

Če kot referenčni sistem uporabljate namestitveno matriko in namestitveno roko ET, pred
zdravljenjem preverite, ali so odsevne označevalne kroglice čvrsto pritrjene in ali pritrdilne
sponke niso upognjene.

Prepričajte se, da je med bolnikom in katerim koli delom gantrija linearnega
pospeševalnika dovolj vmesnega prostora.

Poškodovane označevalne kroglice morate takoj zamenjati. Ko zamenjujete označevalne
kroglice, uporabljajte rokavice, da ne poškodujete odsevne folije.

Opozorilo »Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning.
« se prikaže, če se referenčna zvezda premakne pod kotom, ki ni izocentričen.

V primeru trka ali stika z namestitveno roko ET med nameščanjem položaja obsevalne
mize, lahko pride do trajnega premika roke. Izvedite novo rentgensko preverjanje.

Pritrditev namestitvene roke za postopek IGRT mora biti nameščena neposredno na ploščo
obsevalne mize! Med ploščo obsevalne mize in pritrditvijo namestitvene roke za postopek
IGRT ne sme biti nobenega drugega materiala (npr. protidrsne podlage).

Pred zdravljenjem preverite, ali je namestitveni vijak pritrditev namestitvene roke za
postopek IGRT privit.

Na ET Positioning Arm Fixation for IGRT lahko namestite le namestitveno roko ET, drugih
naprav ne nameščajte!

Roka ET Positioning Arm Fixation for IGRT mora biti nameščena na zadnjo stran plošče
obsevalne mize, med oznakama F3 in F8.

Namestitev matrik za zunajlobanjska zdravljenja
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9.6 Uporaba referenčnega okvira iGUIDE

Splošne informacije

Referenčni okvir Elekta iGUIDE lahko uporabite za namestitev skupaj s programsko opremo za
nameščanje iGUIDE/HexaPOD.

Navodila za uporabo referenčnega okvira iGUIDE

Koraki

1.

V možnosti Patient Settings na zaslonu Set Positioning Defaults izberite Reference
Star/Array (glejte str. 138).

2.

Ko ExacTrac zazna vidni referenčni okvir Elekta, prikaže ikono v zgornjem desnem delu
zaslona:

Uporaba s programsko opremo iGUIDE

Programska oprema iGUIDE zahteva, da je referenčni okvir za vsa nelobanjska zdravljenja
nameščen na obsevalno mizo. Ko je nameščen referenčni okvir, s sistemom ExacTrac ni mogoče
uporabiti nobene druge namestitvene naprave.

Telesnih označevalcev ne smete uporabljati sočasno s programsko opremo iGUIDE in
referenčnim okvirjem, saj to lahko ovira vidnost telesnih označevalcev.
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Ne uporabljajte več orodij IR istočasno!

Uporaba referenčnega okvira iGUIDE
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9.7 Pregled zaslona za namestitev

Splošne informacije

Ko je izbor izocentra končan (glejte Stran 167), program samodejno preide na glavni zaslon za
namestitev.
• Če je samodejna namestitev obsevalne mize s sistemom ExacTrac Robotics omogočena za

zdravljenje trenutnega bolnika (glejte Stran 119), programska oprema ExacTrac preveri, ali je
sistem ExacTrac Robotics osredinjen, kar je priprava na sledečo izravnavo nagiba (glejte
Stran 275).

• Ko je ExacTrac Robotics pravilno osredinjen, lahko izvedete predhodno namestitev bolnika z
uporabo sistema ExacTrac za prilagoditev položaja obsevalne mize, tako da je PTV poravnan
z izocentrom linearnega pospeševalnika.

Sistema ExacTrac Robotics ne uporabljajte za predhodno namestitev bolnika.

Začetni zaslon za namestitev

①

②

③
④

Slika 91 

Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

① Pogledi namestitve

Pogledi namestitve so na voljo v središču zaslona:
Za konfiguracijo teh pogledov glejte Stran 114.
Perspektiva je v vsakem primeru označena z ikono bolnika v
spodnjem levem kotu vsake slike.

② Zaznani označevalci Število označevalcev, ki jih zazna vsak objektiv kamere.

③ Isocenter Trenutno izbran izocenter.
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Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

④ Beam

Prikazuje ime pripravljenega žarka.
Če je vmesnik ADI na voljo in povezan, je tu prikazan žarek,
ki je pripravljen na linearnem pospeševalniku Varian, in:
• ExacTrac preveri, ali je izbran pravilen izocenter za priprav-

ljeni žarek in v nasprotnem primeru prikaže opozorilo,
• ExacTrac prikaže opozorilo za žarke, ki jih načrt DICOM v

sistemu ExacTrac ne pozna,
• ExacTrac preveri, ali se bolnik, ki je naložen v sistem Exac-

Trac, ujema z naloženim načrtom/pripravljenim žarkom na
linearnem pospeševalniku in v nasprotnem primeru prikaže
opozorilo.

Glejte Stran 184.
Brez vmesnika ADI je predhodno izbran prvi žarek za izbran
izocenter (to lahko ročno spremenite).

OPOMBA: vedno morate izbrati trenutno polje/žarek (④ na Slika 91) ter tako sistem ExacTrac
obvestiti o kotu obsevalne mize, uporabljenem za trenutno polje. Če to storite, lahko sistem
ExacTrac v vrstici z razdaljo kota obsevalne mize prikaže vrednost OK takoj, ko obsevalno mizo
premaknete v pravilen načrtovani kot.
 

Kombinacija izocenter/žarek za vmesnik ADI

Isocenter/Beam Opis

Načrt, ki je naložen v linearni pospeševalnik, ne
ustreza bolniku, ki je naložen v sistem ExacTrac.
OPOMBA: če sistem ExacTrac uporabljate sku-
paj s sistemom MOSAIQ, ni preslikave žarkov
med načrtom, naloženim v linearni pospeševalnik
in v sistem ExacTrac, ali primerkom UID načrta,
ki je bil spremenjen v sistemu MOSAIQ potem,
ko je bila preslikava žarkov izvedena.
 

V linearnem pospeševalniku ni pripravljenega
žarka. ExacTrac zato ne more zagotoviti pregle-
da doslednosti izocentra/žarka.

Žarek, ki je pripravljen v linearnem pospeševalni-
ku, ne ustreza izocentru, ki je izbran v sistemu
ExacTrac.

Žarek, ki je pripravljen v linearnem pospeševalni-
ku, ustreza izocentru, ki je izbran v sistemu
ExacTrac.

Pregled zaslona za namestitev
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Isocenter/Beam Opis

Žarka, ki je pripravljen v linearnem pospeševalni-
ku, načrt DICOM v sistemu ExacTrac ne prepoz-
na, vendar pa se primerek UID načrta DICOM
ujema.

Žarek, ki je pripravljen v linearnem pospeševalni-
ku ja znan načrtu DICOM v sistemu ExacTrac,
vendar ima drugačne lastnosti žarka. Lastnosti
žarkov je mogoče spremeniti v sistemu za nadzor
zdravljenja.

Neznani žarki

Ko žarka, pripravljenega v linearnem pospeševalniku, sistem ExacTrac ne more najti v načrtu
DICOM, vendar se primerek UID načrta žarka ujema z načrtom DICOM sistema ExacTrac,
ExacTrac ta žarek prikaže kot neznani žarek.
V tem primeru sistem ExacTrac ne more preveriti, ali se izbrani izocenter v sistemu ExacTrac
ujema s pripravljenim žarkom. Uporabnik mora to storiti ročno. Poleg tega sistem ExacTrac ne
pozna načrtovane rotacije obsevalne mize za ta žarek. Uporabnik mora tako ročno preveriti, ali je
navpična rotacija bolnika pravilna.
Pri obsevalnih mizah TrueBeam sistem ExacTrac za neznane žarke ne izvede samodejne
namestitve.
Ker sistem ExacTrac ne ve ničesar o pripravljenem žarku, ExacTrac ne dovoli neznanih žarkov,
uporabnik pa je odgovoren za izvedbo ročne avtorizacije, ko preveri, ali so vse nastavitve
pravilne.

Neskladni žarki

Ko je žarek, ki je pripravljen v linearnem pospeševalniku, znan sistemu ExacTrac z ustreznim
primerkom UID načrta, vendar so nekatere lastnosti žarka drugačne od prvotno načrtovanega
žarka, sistem ExacTrac prikaže to kot neskladni žarek, da se prepreči zdravljenje, ki bi temeljilo
na neskladnem načrtu. Do tega lahko pride, če posodobite ali preglasite načrt neposredno v
linearnem pospeševalniku, te spremembe pa vplivajo na pravilnost postopka nameščanja bolnika.

Varnostne opombe

Prepričajte se, da infrardeča kamera lahko spremlja telesne označevalce ali matriko in da se
število zaznanih telesnih označevalcev ujema s številom označevalcev na bolniku.

Natančnost je lahko manjša, če ena ali več odsevnih označevalnih kroglic v referenčnem
sistemu ni v vidnem polju infrardeče kamere. To velja tudi, če so uporabljeni telesni
označevalci. Pred uporabo preverite, ali je površina vseh označevalnih kroglic suha in v
dobrem stanju. Poškodovane označevalne kroglice morate zamenjati. 

Natančno predhodno namestitev z uporabo infrardeče kamere zagotovite tako, da vse
označevalce, ki niso pritrjeni na bolnikovo kožo (npr. kalibracijska orodja) in ki niso
potrebni za postopek, odstranite iz vidnega polja kamere.

Filtre osvetljevalca in objektive kamere pred uporabo preglejte, da preverite, ali so
poškodovani in ali so dovolj čisti.

Položaja kamere ne spreminjajte med zdravljenjem. Po trku opreme sistem vedno
kalibrirajte. V primeru hudih trkov se obrnite na podporo Brainlab.
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Vedno morate izbrati trenutno polje/žarek (glejte Slika 91) ter tako sistem ExacTrac
obvestiti o kotu obsevalne mize, uporabljenem za trenutno polje. Če to storite, lahko sistem
ExacTrac v vrstici z razdaljo kota obsevalne mize prikaže vrednost OK takoj, ko obsevalno
mizo premaknete v pravilen načrtovani kot.

Ročno avtorizacijo lahko uporabite le, če ni druge rešitve. Kadar je potrebna ročna
avtorizacija s tipko F8, se previdno prepričajte, da je bolnik pravilno nameščen glede na
izbrani žarek, izocenter in kot obsevalne mize, saj v takšnem primeru sistem ExacTrac tega
ne preveri.

Vsebina pogledov namestitve

Sestavni del Funkcija

Izocenter zdravljenja, izbran v slikovnih podatkih, je prikazan z oran-
žnim križcem.

Telesni označevalci, določeni v slikovnih podatkih, so prikazani z mo-
drimi križci.

Telesni označevalci, pritrjeni na bolnika, so prikazani z rdečimi krogli-
cami.

Križec na sredini vsakega pogleda predstavlja izocenter linearnega
pospeševalnika.

Indikatorji položaja

Indikatorji položaja za poravnavo izocentra zdravljenja z izocentrom linearnega pospeševalnika so
na desni strani in na dnu zaslona.
Vsak indikator položaja je sestavljen iz:
• ikone, ki prikazuje dimenzijo;
• številskega in grafičnega prikaza (vrstica z razdaljo) obstoječega odstopanja.

Vsi številski prikazi, razen Couch Angle, so prikazani glede na trenutni ciljni položaj. Indikator
Couch Angle je prikazan absolutno in v skladu s konvencijo linearnega pospeševalnika.
Vse vrstice razdalje so prikazane relativno na trenutni ciljni položaj. Znotraj mejnih vrednosti
natančnosti IR, ki so določene v možnosti Patient Settings, je ena vrstica z razdaljo prikazana
zeleno ali, če je rentgensko preverjanje še vedno potrebno, sivo.

Indikator Funkcija

Indikatorji premika

Indikatorji premika Vertical, Longitud. in Lateral določajo položaj iz-
ocentra zdravljenja glede na izocenter linearnega pospeševalnika.
Indikator premika ostane siv, ko je rentgensko preverjanje še potreb-
no. V nasprotnem primeru se prikaže zelen signal OK, če je odstopa-
nje pod mejno vrednostjo natančnosti preslikave IR, določeno v na-
stavitvah bolnika.
Za odstopanja preslikave zeleni signal OK (indikator stanja) ni odvi-
sen od vsake dimenzije posebej, ampak od končnega vektorja. Zato
lahko indikatorji preslikanega premika že označujejo OK, preden to
stori indikator stanja.

Pregled zaslona za namestitev

186 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



Indikator Funkcija

Nagibni indikatorji

Nagibni indikatorji Long. Angle in Lat. Angle označujeta trenutno
rotacijo bolnika.
Nagibna indikatorja Lat. in Long. je mogoče kompenzirati le, če je
na voljo sistem ExacTrac Robotics. Če nimate sistema ExacTrac
Robotics, poskusite ročno ponovno poravnati bolnika na obsevalni
mizi ali prilagoditi rotacijske mejne vrednosti v nastavitvah bolnika.
Indikator premika ostane siv, ko je rentgensko preverjanje še potreb-
no. V nasprotnem primeru se prikaže zelen signal OK, če je odstopa-
nje pod mejno vrednostjo natančnosti rotacije IR, določeno v nasta-
vitvah bolnika.

Indikator Couch Angle prikazuje absolutni navpični kot bolnika. Vr-
stica razdalje je osredinjena okoli:
• privzetega položaja (0° ali 180°) pri predhodni namestitvi (kar

označuje znak PrePos);
• privzetega položaja (0° ali 180°) pri namestitvi, pri kateri ni priprav-

ljenega žarka;
• načrtovanega kota obsevalne mize za pripravljeni žarek med na-

mestitvijo (kar označuje znak Plan).
Indikator premika ostane siv, ko je rentgensko preverjanje še potreb-
no. V nasprotnem primeru se prikaže zelen signal OK, če je odstopa-
nje pod mejno vrednostjo natančnosti rotacije IR, določeno v nasta-
vitvah bolnika.

Indikatorji položaja in kotov prikazujejo vrednosti koordinatnega sistema bolnika v skladu
s standardom IEC 61217. Ko se obsevalna miza zasuka iz privzetega položaja, se bodo
vrednosti v koordinatnem sistemu bolnika razlikovale od vrednosti, ki jih prikazuje
koordinatni sistem linearnega pospeševalnika.

Kot obsevalne mize je prikazan v sistemu ExacTrac v skladu z lestvico, ki jo uporablja
linearni pospeševalnik. Privzeti položaj je torej lahko 0° ali 180°, pozitivna rotacija pa je
lahko v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca. Sistem je prilagojen
tako, da se med sprejemom ujema z linearnim pospeševalnikom.

Indikatorji stanja

Indikatorji stanja za poravnavo izocentra zdravljenja z izocentrom linearnega pospeševalnika so
na zgornji desni strani zaslona.

Indikator Funkcija

Če ste kupili samodejno namestitev obsevalne mize za obsevalno
mizo Varian ETR/Varian Exact (glejte Stran 73), lahko omogočite sa-
modejno predhodno namestitev obsevalne mize iz sobe za zdravlje-
nje, ko je prikazana ta ikona.

Med namestitvijo je ta ikona prikazana, če je stopnja natančnosti pre-
slikave nizka:
• Omejitev za namestitveno zvezdo ET, namestitveno roko ET in

telesne označevalce je določena v nastavitvah bolnika (glejte
Stran 138).

• Omejitev za namestitveno roko za radiokirurgijo brez okvirja je
1,0 mm.

Če vaš sistem ExacTrac ni opremljen s samodejno namestitvijo ob-
sevalne mize, lahko obsevalno mizo ročno predhodno namestite, ko
je prikazana ta ikona.

PREDHODNA NAMESTITEV BOLNIKA

Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1 187



Indikator Funkcija

Med namestitvijo je ta ikona prikazana, če je stopnja natančnosti ro-
tacije (prečno, vzdolžno in kot mize) nizka. Omejitev je določena v
nastavitvah bolnika.

Med namestitvijo je prikazana ta ikona, če je stopnja natančnosti
zmanjšana:
• Omejitev za namestitveno zvezdo ET in namestitveno matriko

ET je 0,7 mm.
• Omejitev za namestitveno roko za radiokirurgijo brez okvirja je

0,5 mm.
• Omejitev za telesne označevalce je določena v nastavitvah bolnika

(glejte Stran 138).

Med namestitvijo je ta ikona prikazana, če je stopnja natančnosti ro-
tacije (prečno, vzdolžno in kot mize) zmanjšana. Omejitev je dolo-
čena v nastavitvah bolnika.

Če vaš sistem ExacTrac vsebuje funkcionalnost računalniške tomo-
grafije z rentgenskim žarkom ali stožčastim snopom, ta ikona ozna-
čuje, da lahko nadaljujete s korekcijo, saj je bila predhodna namesti-
tev uspešno dokončana.

To nakazuje, da je izocenter v položaju za načrtovano zdravljenje.
Ta ikona je prikazana, če je preslikani vektor (ki je rezultat navpične-
ga, podolžnega in prečnega premika) krajši od mejne vrednosti na-
tančnosti preslikave, določene v nastavitvah bolnika, in ne od posa-
meznega premika.
Poleg tega mora biti vsak od kotov Long., Lat. in Couch Angle pod
mejnimi vrednostmi kotov IR, določenimi v nastavitvah bolnika.
Snop obsevanja lahko aktivirate le, če je prikazana ikona OK.
OPOMBA: za preslikave je znak OK odvisen od dolžine vektorja in
vrstic z razdaljo za posamezne vrednosti. V vseh vrsticah z razdaljo
je lahko prikazan znak OK, vendar se ikona OK ne pojavi. V tem pri-
meru obsevalno mizo ročno premaknite bližje 0.
 

Ta ikona se prikaže, če je v nastavitvah bolnika aktivirana in omogo-
čena samodejna zapora žarka za zdravljenje ter je nadzorovanje
rentgenskih žarkov/hitro preverjanje izven meja dovoljenega odsto-
panja.

Simboli zapore

Odvisno od konfiguracije sistema lahko ikone stanja vključujejo tudi simbole zapore na desni
strani.

Slika 92 
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Simbol Funkcija

Simbol je zelen (žarek ni zaklenjen), če:
• je prikazana ikona stanja OK in
• je omogočena samodejna zapora žarka za

zdravljenje za nadzorovanje rentgenskih
žarkov ter je nadzorovanje rentgenskih žar-
kov/hitro preverjanje v mejah dovoljenega
odstopanja.

OPOMBA: za namestitve na Japonskem je
simbol rdeč (zaklepanje žarka MV) vedno, ko
poteka zajemanje rentgenskih slik v sistemu
ExacTrac.
 

OPOMBA: zaporo MV je mogoče odstraniti roč-
no, kliknite ikono in potrdite prvo sporočilo. Za-
pora je odstranjena, dokler drugo sporočilo os-
tane odprto. Po zapiranju drugega sporočila je
zapora MV ponovno aktivirana.
 

Zapora kV/DOOR je lahko aktivirana, ker so
odprta vrata bunkerja (odvisno od konfiguraci-
je).
Poleg tega za integracije Elekta zapora prepre-
čuje pridobivanje rentgenske slike v sistemu
ExacTrac, ko prelom obsevalne mize ni zakle-
njen ali poteka obsevanje XVI.
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Diagram poteka ikone OK

Ta diagram zagotavlja pregled o ikoni stanja v sistemu ExacTrac ter njegovi odvisnosti od koraka
poteka dela in natančnosti nameščanja bolnika.
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Upravljanje rotacijskih odstopanj brez sistema ExacTrac Robotics

Če se sistem ExacTrac uporablja brez sistema ExacTrac Robotics, rotacijskih odstopanj ni
mogoče samodejno kompenzirati. Da bi dosegli indikator stanja OK, je mogoče prilagoditi mejno
vrednost natančnosti rotacije IR. Za visoka rotacijska odstopanja podjetje Brainlab priporoča
ponovno poravnavo bolnika na obsevalni mizi. V tem primeru naredite nove rentgenske posnetke
in upoštevajte potencialne premike.

Avtorizacija za zdravljenje (samo ADI)

Če uporabljate ExacTrac v sistemu Varian Clinac ali Varian TrueBeam, opremljenim s pomožnim
vmesnikom za naprave (ADI), mora ExacTrac avtorizirati zdravljenje za trenutni obsevalni žarek.
Če je vmesnik ADI konfiguriran v linearnem pospeševalniku Varian in se sistem ExacTrac ne
uporablja za namestitev, mora biti sistem ExacTrac aktiviran, če želite avtorizirati zahteve
pospeševalnika Varian.
Dokler v sistemu ExacTrac ni naložena bolnikova datoteka, vedno avtorizira vse zahteve s strani
sistema Varian. Ko je bolnik naložen, ExacTrac preveri položaj bolnika in samodejno avtorizira le,
ko je prepričan o položaju bolnika (tj. ikona OK).
ExacTrac ne more preveriti položaja bolnika za polja, ki jih sistem ExacTrac ne pozna (npr. polja,
dodana po izvozu načrta v ExacTrac, tj. nastavitvena polja v sistemu MOSAIQ), in jih zato ne bo
samodejno avtoriziral.
Če želite preglasiti samodejno avtorizacijo, pritisnite tipko F8 za prikaz pogovornega okna, prek
katerega lahko izvedete ročno avtorizacijo. Premika po pritisku tipke F8 ni mogoče ponovno
poslati, saj ga linearni pospeševalnik ne sprejme, ker je žarek že odobren.
OPOMBA: avtorizacija je s strani sistema Varian sprejeta le v stanju Clinac Ready.
 

OPOMBA: če se delovna postaja ali programska oprema ExacTrac ne more zagnati po več
poskusih, se lahko obrnete na podporo Varian. ExacTrac podjetja Brainlab morate odstraniti s
seznama konfiguriranih naprav ADI na strani linearnega pospeševalnika, da lahko nadaljujete z
zdravljenjem brez sistema ExacTrac.
 

Navodila za poravnavo izocentra

Koraki

1.

Prepričajte se, da je ikona na upravljalniku ali ikona Low Accuracy prikazana v zgornjem
desnem delu zaslona.

2.

Poravnajte obsevalno mizo:
• Pri obsevalnih mizah Varian Exact/ETR pritisnite gumbe za omogočanje na obeh stra-

neh upravljalnika, s čimer omogočite samodejno gibanje obsevalne mize (glejte Stran
73).

• Za linearne pospeševalnike TrueBeam. Pritisnite gumb Restart Positioning, da zaže-
nete pogovorno okno, ki je odgovorno za samodejno gibanje obsevalne mize (glejte
Stran 194).

• Sicer obsevalno mizo ročno premaknite v skladu s podatki premičnih indikatorjev (glejte
Stran 186).
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Koraki

3.

Po prilagoditvi obsevalne mize se prepričajte:
• ali je oranžni križec, ki označuje izocenter zdravljenja, v središču modrega križca linear-

nega pospeševalnika,
• ali se položaj telesnih označevalcev, določenih v slikovnih podatkih (modri križci), uje-

ma s položajem telesnih označevalcev, pritrjenih na bolnika (rdeče kroglice).
OPOMBA: v primeru premika kože se lahko na primer položaj označevalcev telesa, prit-
rjenih na bolnika, rahlo razlikuje od položaja označevalcev telesa iz podatkov slike, če-
prav je bolnik nameščen v izocenter.
 

4.

V zgornjem desnem delu zaslona je označena ikona proceed with X-ray ali OK. Ti ikoni
sta prikazani, kadar:
je odklon med izocentrom zdravljenja in izocentrom linearnega pospeševalnika manjši od
mejne vrednosti natančnosti za izbrani referenčni sistem (glejte Stran 187),
je natančnost vzdrževana vsaj pet sekund.

Varnostne opombe

Če povezava infrardeče kamere ni vzpostavljena v desetih sekundah, se prikaže opozorilo.
Če pride do tega, bolnika ne zdravite.

Med samodejno predhodno namestitvijo obsevalne mize mora imeti upravljavec neoviran
pogled na bolnika. Upravljavec mora ta korak izvesti iz obsevalnega prostora.

Bolnika ne zdravite, če niste izvedli korekcije rentgenskih žarkov.

Ročno avtorizacijo lahko uporabite le, če ni druge rešitve. Kadar je potrebna ročna
avtorizacija s tipko F8, se previdno prepričajte, da je bolnik pravilno nameščen glede na
izbrani žarek, izocenter in kot obsevalne mize, saj v takšnem primeru sistem ExacTrac tega
ne preveri.

Naslednji koraki

Če se bolnik premakne iz izocentričnega položaja, ponovite predhodno namestitev, tako da
kliknete Restart Positioning na navigacijski plošči.
Sedaj lahko nadaljujete s korekcijo računalniške tomografije z rentgenskimi žarki ali stožčastim
snopom, če pa vaš sistem ExacTrac ne vključuje funkcije rentgenskih žarkov, takoj nadaljujte z
zdravljenjem bolnika.

Stopnja natančnosti, ki jo nudijo sistemi ExacTrac, ki ne vključujejo funkcije rentgenskih
žarkov, je v veliki meri odvisna od morfoloških značilnosti obravnavanega bolnika. Premik
kože in spremembe bolnikove anatomije ali položaja, ki se nanašajo na informacije,
pridobljene s slikanjem CT, lahko povzročijo nenatančnosti, ki so znatno večje od tistih, ki
so bile določene med sprejemom sistema z uporabo rigidnega fantoma.

Korekcija in preverjanje računalniške tomografije z rentgenskim žarkom ali stožčastim
snopom sta obvezni, kadar izvajate radiokirurgijo brez okvirja, saj se položaj namestitvene
matrike za radiokirurgijo brez okvirja lahko med frakcijami rahlo spreminja in se lahko tudi
razlikuje od položaja CT/angio lokalizatorja in tarčnega nameščevalnika za stereotaktično
radiokirurgijo brez okvirja, pritrjenih med slikanjem CT. Če kot referenčni sistem
uporabljate namestitveno matriko za radiokirurgijo brez okvirja, ni dovoljena uporaba le
infrardečega spremljanja.

Vedno preverite, ali ExacTrac potrdi ciljni položaj s prikazom ikone OK. Če se ikona OK ne
prikaže, bolnika ne zdravite. Po potrebi ponovite korak ponovne namestitve, tako da
kliknete gumb Restart Positioning.
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9.8 Informacije o zdravljenju

Splošne informacije

Hiter pregled načrta zdravljenja DICOM si lahko ogledate na zavihku Treatment Information.

Zavihek Treatment Information

Slika 94 
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9.9 Samodejno gibanje obsevalne mize za linearne
pospeševalnike Varian TrueBeam

Splošne informacije

Za linearne pospeševalnike TrueBeam sistem ExacTrac uporablja protokol ADI (Auxiliary Device
Interface – pomožni vmesnik za naprave), s katerim pošlje zahteve o premiku obsevalne mize
aplikaciji za zdravljenje.
Postopek samodejne namestitve je na voljo v pogovornem oknu ADI Positioning (glejte Slika 95).
ExacTrac mora biti aktiviran, da lahko avtorizira zdravljenja v linearnem pospeševalniku z
uporabo vmesnika ADI za vsakega bolnika.
OPOMBA: za linearne pospeševalnike TrueBeam stanje OK v sistemu ExacTrac upošteva
rotacijski odklon kota podpore bolnika od prvotno načrtovanega (načrt DICOM).
 

Načini samodejne namestitve ADI

Način Uporaba za

AutoPrepositioningMode

Uporaba za predhodno namestitev bolnika:
• Preveri, ali sta načrt in izbor izocentra pravilna.
• Brez izravnave navpičnega in kotnega odklona.
• Brez posodobitve načrta po dosegu ciljnega položaja.

AutoPositioningMode

Uporaba za končno začetno in medfrakcijsko namestitev bolnika:
• Uporaba po tem, ko je bil položaj bolnika popravljen z računalni-

ško tomografijo z rentgenskim žarkom/stožčastim snopom.
• Preveri, ali sta načrt in izbor izocentra pravilna.
• Izravnava kotnega odklona (kot obsevalne mize).
• Možno pri vseh kotih obsevalne mize: Bolnika zasuka do načrto-

vanega kota DICOM.
• Posodobitev načrta, ko je ExacTrac prepričan o dosegu ciljnega

položaja.

AutoPhantomPositioning-
Mode

Uporaba za namestitev fantoma:
• Ne preverja pravilnosti načrta.
• Navpični kot zasuka tako, da je fantom obrnjen na 0° v skladu s

konvencijo CCW0 linearnega pospeševalnika (glejte str. 325).
• Brez posodobitve načrta po dosegu ciljnega položaja.

OPOMBA: če se delovna postaja ali programska oprema ExacTrac ne more zagnati po več
poskusih, se lahko obrnete na podporo Varian. ExacTrac podjetja Brainlab morate odstraniti s
seznama konfiguriranih naprav ADI na strani linearnega pospeševalnika, da lahko nadaljujete z
zdravljenjem brez sistema ExacTrac.
 

Uporaba pogovornega okna ADI Positioning

Pogovorno okno ADI Positioning lahko uporabite v naslednjih situacijah:

ExacTrac Način

Zaslon za položaj bolnika (zavi-
hek IR Positioning)

Predhodna namestitev:
• Kliknite gumb Restart Positio-

ning.
AutoPrepositioningMode

Samodejno gibanje obsevalne mize za linearne pospeševalnike Varian TrueBeam
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ExacTrac Način

Namestitev:
• Začne se samodejno, ko odprete

zavihek IR Positioning (po korek-
ciji z rentgenskim žarkom, izbiri iz-
ocentra...).

• Ročno, s klikom gumba Restart
Positioning.

AutoPositioningMode

Namestitev virtualnega izocen-
tra

Predhodna namestitev
• Kliknite gumb Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Premaknite fantom izocentra
na položaj izocentra Kliknite gumb Start Positioning. AutoPhantomPositio-

ningMode

Premaknite fantom rentgenske-
ga žarka na položaj rentgen-
skega žarka

Kliknite gumb Start Positioning. AutoPhantomPositio-
ningMode

Vsi trije načini uporabljajo največ tri ponovitve zahtev po premiku obsevalne mize za dosego
ciljnega položaja. Po zdravljenju aplikacija opozori ExacTrac, da je bil premik obsevalne mize
končan in ExacTrac preveri, ali je bil položaj/rotacija dosežena. Če še nista bila dosežena in če
največje število poskusov še ni doseženo, pošlje še eno zahtevo za premik obsevalne mize.
• Po uspešnem premiku se pogovorno okno ADI Positioning samodejno zapre.
• Pri neuspešnem poskusu pogovorno okno ostane odprto, prikaže pa se opozorilno sporočilo

(glejte str. 197).

Pogovorno okno ADI Positioning

③

②
①

Slika 95 

Št. Sestavni del

① Način prikaza naslova

② Sporočilo o stanju

③ Interrupt/Close

Sporočila o stanju

Stolpec Prekinjeno v tabeli sporočil o stanju prikazuje, ali se postopek samodejne namestitve po
tem, ko je bila napaka odstranjena, nadaljuje ali ne. 
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Stanje preki-
nitve

Pomen

Ne Ko je napaka odstranjena (na primer, ko pri napaki »No Beam prepared. Prepa-
re Beam.« pripravite žarek), se postopek samodejne namestitve nadaljuje.

Da
Samodejni postopek namestitve je bil ustavljen. Za ponovni zagon samodejne
namestitve zaprite pogovorno okno in ponovno pritisnite gumb Restart Positio-
ning. Gumb Interrupt se v tem primeru preimenuje v Close.

Sporočilo o stanju Stanje Stanje preki-
nitve

ADI Not connected
(ADI ni povezan) Povezava ADI ni vzpostavljena. Da

Interrupted (Prekinje-
no)

Samodejna namestitev je bila prekinjena (npr. s pritiskom
gumba Cancel na konzoli za zdravljenje). Za ponovni za-
gon samodejne namestitve zaprite pogovorno okno in
ponovno pritisnite gumb Restart Positioning.

Da

No plan loaded (Načrt
ni naložen) V sistemu TrueBeam ni naloženega načrta. Da

Wrong plan loaded
(Naložen napačen
načrt)

Načrt, ki je naložen v TrueBeam, se ne ujema z načrtom
bolnika, naloženim v ExacTrac.
Za to primerjavo ExacTrac preveri ali se primerek UID
načrta DICOM, pridobljen iz linearnega pospeševalnika
prek vmesnika ADI, ujema s primerkom UID načrta DI-
COM (oziroma z enim od referenčnih) iz načrta DICOM
trenutno naloženega bolnika v sistemu ExacTrac.

Da

No Beam prepared.
Prepare Beam. (Ža-
rek ni pripravljen. Pri-
pravite žarek.)

V sistemu TrueBeam ni pripravljenega polja/žarka. Pritis-
nite gumb Prepare na dodeljeni tipkovnici sistema Tru-
eBeam.

Ne

Unknown beam pre-
pared (Pripravljen ne-
znan žarek)

V sistemu TrueBeam je pripravljen žarek, ki ga načrt DI-
COM sistema ExacTrac ne pozna, zato ExacTrac ne
more omogočiti samodejne namestitve.

Da

Wrong Isocenter se-
lected (Izbran napa-
čen izocenter)

Izocenter, izbran v sistemu ExacTrac, se ne ujema z žar-
kom, pripravljenim v sistemu TrueBeam. Da

Enable Motion to mo-
ve Couch (Omogoči
gibanje za premik ob-
sevalne mize)

Premik obsevalne mize je bil poslan v sistem TrueBeam.
ExacTrac čaka, da se premik obsevalne mize konča.
Glejte str. 198.

Ne

Beam is already au-
thorized (Žarek je že
odobren)

Žarek, ki je pripravljen v sistemu TrueBeam, je že bil av-
toriziran s strani sistema ExacTrac.
Pripravljeno stanje morate povrniti s klikom gumba Pre-
view na dodeljeni tipkovnici sistema TrueBeam. Nato
uporabite gumb Prepare na dodeljeni tipkovnici sistema
TrueBeam, da ponovno pripravite žarek.

Da

IR position is not valid
(Položaj IR ni velja-
ven)

ExacTrac ne more pravilno slediti bolniku/orodju. Ne

Averaging Position
(Določanje povprečja
položaja)

ExacTrac za dve sekundi določa povprečje položaja bol-
nika. Ne

Position not reached.
(Not updated.) (Polo-
žaj ni dosežen. (Ni
posodobljeno.))

Samodejni postopek namestitve ni bil uspešen. Nekaj
odklona je še vedno nad povprečjem. Da

Samodejno gibanje obsevalne mize za linearne pospeševalnike Varian TrueBeam
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Navodila za pripravo izmenjave podatkov

Izmenjava podatkov z linearnim pospeševalnikom za gibanje obsevalne mize in posodobitev
načrta se lahko odvija le, ko je linearni pospeševalnik v stanju načina/pripravljenosti. Ime
pripravljenega žarka je prikazano v polju Beam (glejte Slika 91). Za pripravo polja v linearnem
pospeševalniku:

Korak

Izberite polje v aplikaciji za zdravljenje in pritisnite gumb Prepare na dodeljeni tipkovnici sistema
TrueBeam.
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9.9.1 Aktivacija gibanja obsevalne mize

Splošne informacije

Ko je premik poslan v linearni pospeševalnik TrueBeam, uporabite sobni upravljalnik ali dodeljeno
tipkovnico v konzolnem območju, da aktivirate gibanje obsevalne mize.

Uporaba upravljalnika obsevalne mize TrueBeam

V tem razdelku je opisano, kako aktivirate samodejno gibanje obsevalne mize z upravljalnikom
obsevalne mize linearnega pospeševalnika Varian TrueBeam. Predstavljeni so le kontrolniki, ki so
potrebni za samodejno namestitev obsevalne mize v kombinaciji s sistemom ExacTrac. Za
podrobnejše informacije o upravljalniku obsevalne mize in o splošnih varnostnih ukrepih, se
obrnite na sistemsko dokumentacijo, ki ste jo dobili s pospeševalnikom.

①

Slika 96 

Št. Sestavni del

① Upravljalnik obsevalne mize

Ko ExacTrac pošlje premik v sistem TrueBeam, gumb Couch Linear ali Couch Rotation med
gumbi Motion Selection samodejno zasveti. Medtem ko na upravljalniku hkrati pridržite oba
gumba omogoči gibanje, enkrat pritisnite gumb Motion Selection.

①

①

Slika 97 

Št. Sestavni del

① Gumba Omogoči gibanje

Ko je ciljni položaj dosežen, gumb Move Couch ne sveti več.

Vedno preverite, ali ExacTrac potrdi ciljni položaj s prikazom ikone OK. Če se ikona OK ne
prikaže, bolnika ne zdravite. Po potrebi ponovite korak namestitve, tako da ponovno
kliknete gumb Restart Positioning.

Samodejno gibanje obsevalne mize za linearne pospeševalnike Varian TrueBeam
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Uporaba konzole TrueBeam

Razdelek opisuje, kako aktivirati samodejno gibanje obsevalne mize s konzole linearnega
pospeševalnika Varian TrueBeam. Predstavljeni so le kontrolniki, ki so potrebni za samodejno
namestitev obsevalne mize v kombinaciji s sistemom ExacTrac. Za podrobnejše informacije o
konzoli in o splošnih varnostnih ukrepih, se obrnite na sistemsko dokumentacijo, ki ste jo dobili s
pospeševalnikom.

Slika 98 
Ko ExacTrac pošlje premik v sistem TrueBeam, gumb Couch Linear ali Couch Rotation med
gumbi Motion Selection samodejno zasveti. Enkrat pritisnite gumb Motion Selection in nato
omogočite samodejno gibanje obsevalne mize, tako da hkrati pritisnete oba gumba Motion Enable
na konzoli in ju držite.

①

③

②

Slika 99 

Št. Sestavni del

① Gumb Couch Linear

② Gumb Couch Rotation

③ Gumba Motion Enable

OPOMBA: na podlagi »tabele odstopanja«, konfigurirane na linearnem pospeševalniku
TrueBeam, morate omogočiti nekatere premike iz obsevalnega prostora, na primer ko je vključena
rotacija obsevalne mize ali veliki korekcijski premiki.
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10 KOREKCIJA
RENTGENSKIH ŽARKOV

10.1 Pridobivanje rentgenske slike

Splošne informacije

Po namestitvi bolnika lahko izvedete korekcijo položaja bolnika glede na rentgensko sliko, če ste
za to možnost pridobili licenco.
Glede na debelino rezine na sliki CT, ki je 3 mm ali manj, lahko s korekcijo rentgenskih žarkov pri
nameščanju togih telesnih fantomov odstopanje v vseh smereh zmanjšate na manj kot 1,5 mm,
navadno na 1,0 mm. Točna stopnja natančnosti, ki jo naprava lahko doseže, je vključena v
protokol odobritve, ki je bil dokončan med namestitvijo. Pri določanju položaja dejanskega bolnika
je lahko skupno odstopanje položaja večje, npr. pri zdravljenju mobilnih lezij.
To odstopanje ne vključuje negotovosti pridobivanja zaradi odstopanj izocentrov, ki na linearnem
pospeševalniku nastanejo zaradi rotacije gantrija in/ali obsevalne mize. Za te vrednosti glejte
dodatne informacije, ki jih je linearnemu pospeševalniku priložil proizvajalec ali vaše lastne teste
Winston-Lutz.
OPOMBA: pred zajemanjem rentgenskih slik zagotovite, da slike portala, XVI/OBI in gantrij ne
ovirajo rentgenskega žarka. Plošče za slikanje portala in plošče XVI/OBI morajo biti zložene. Ne
izvajajte pridobivanja rentgenskih slik in posnetkov CT s stožčastim snopom ali slik MV istočasno.
 

Aktiviranje korekcije rentgenskih žarkov

Koraki

1.

Če želite aktivirati korekcijo rentgenskih žarkov, na zavihku IR Positioning pritisnite mož-
nost X-Ray Correction, medtem ko je prikazana ikona stanja z napisom proceed with X-
ray.
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Koraki

2.

Če imate licenco za nadzor generatorja rentgenskih žarkov prek programske opreme, si-
stem ExacTrac v skladu z nastavitvami bolnika samodejno konfigurira parametre osvetlit-
ve generatorja rentgenskih žarkov.
Prednastavitve generatorja rentgenskih žarkov (glejte str. 121) lahko uporabite v oddalje-
nih sistemih generatorja rentgenskih žarkov:

①

• Če želite uporabiti prednastavitve, jih kliknite ali jih kopirajte v nastavitve generatorja.
• Ista vrednost se uporabi v obeh generatorjih. Vendar lahko v vsakem generatorju ročno

nastavite drugačno vrednost, kar storite s klikom ikone ①, da jo prikažete kot pretrgano
verigo.

• Ko pritisnete Apply ali OK, se vrednosti prenesejo v generatorja in se nastavijo kot pri-
vzete za prihodnja pridobivanja rentgenskih slik.

Rentgenska slika

Slika 100 

Pregretje rentgenske cevi

Za preprečevanje pregrevanja rentgenske cevi, je sistem ExacTrac uvedel mehanizem, ki temelji
na krivulji ogrevanja in ohlajanja cevi. Če cev postane prevroča, sistem ExacTrac ne dovoli
nobenega nadaljnjega rentgenskega pridobivanja. Cev se mora nekaj minut ohlajati, da lahko
posnamete nadaljnje rentgenske slike.

Pridobivanje rentgenske slike
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Varnostne opombe

Korekcijo rentgenskih žarkov je treba izvesti pred vsakim korakom zdravljenja, ki vključuje
nov položaj zdravljenja ali kot obsevalne mize.

Korekcija in preverjanje rentgenskih žarkov sta obvezna, kadar izvajate radiokirurgijo brez
okvirja, saj se lahko položaj namestitvene matrike za radiokirurgijo brez okvirja med
frakcijami rahlo spreminja in se lahko tudi razlikuje od položaja CT/angio lokalizatorja in
tarčnega nameščevalnika za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja, pritrjenih med
slikanjem CT.

Za zagotovitev najboljše možne stopnje natančnosti je treba po zaključenem infrardečem
določanju položaja ob vsaki rotaciji obsevalne mize ali prilagoditvi položaja bolnika izvesti
preverjanje rentgenskih žarkov.

Sistem ExacTrac ni diagnostični sistem. Rentgenske slike se ne smejo uporabljati kot
osnova za postavljanje diagnoze bolnika.
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10.1.1 Pridobivanje telesnih označevalcev

Splošne informacije

Če kot referenčni sistem uporabljate telesne označevalce in se njihov položaj na koži bolnika ne
ujema s podatki iz posnetkov, položaja bolnika ni mogoče posodobiti, prikaže pa se ustrezno
sporočilo o napaki.

Slika 101 
Če pride do tega, pridobite novo konfiguracijo označevalcev. Če kot referenčni sistem uporabljate
telesne označevalce, vendar za bolnika ni določenih telesnih označevalcev, morate pridobiti tudi
konfiguracijo označevalcev za upoštevanje premikov in sledenje položaju bolnika. Za takšne
primere je treba konfiguracijo označevalcev pridobiti za vsak cikel zdravljenja preden je mogoče
pridobiti slike korekcije rentgenskih žarkov.

Pred začetkom

Pred nadaljevanjem zagotovite naslednje:

Koraki

1. Za zdravljenje bolnika je bila naložena pravilna datoteka bolnika (glejte stran 125).

2. Bolnik je bil pravilno nameščen na izocenter (glejte stran 171).

3. Če želite pridobiti novo konfiguracijo infrardečih označevalcev za tega bolnika, pritisnite
Yes.

Pridobivanje nove konfiguracije označevalcev

Koraki

1.
Zagotovite, da je bolnik ustrezno nameščen glede na izocenter linearnega pospeševalni-
ka (glejte Stran 171).
Bolnik mora med tem postopkom mirovati.

2. Pritisnite Next, da posodobite položaj bolnika. Nato se premaknete neposredno na mož-
nost pridobivanja rentgenske slike (glejte Stran 208).

Če posodabljanje položaja bolnika ni uspešno, morate preveriti, ali naloženi podatki o
bolniku ustrezajo zadevnemu bolniku. Pred nadaljevanjem morate biti trdno prepričani, da
so bili naloženi pravilni podatki. Zdravljenje bolnika z napačnimi podatki lahko povzroči
resne poškodbe ali smrt.

Pridobivanje rentgenske slike
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Pridobivanje nove konfiguracije označevalcev

Slika 102 

KOREKCIJA RENTGENSKIH ŽARKOV

Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1 205



10.1.2 Pridobivanje namestitvene matrike

Splošne informacije

Če kot referenčni sistem uporabljate namestitveno matriko in namestitveno roko ET, je
prikazan vir videa, na katerem lahko preverite, ali je matrika ustrezno nameščena.

Zaslon referenčnih orodij

Slika 103 

Izvajanje preverjanja

Koraki

1.

Na zaslonu Set Positioning Defaults v možnosti Patient Settings izberite možnost Re-
ference Star/Array.

OPOMBA: če je referenčna zvezda nameščena na obsevalni mizi pred korekcijo rentgen-
skih žarkov (v tem primeru je vidna v ikoni za orodje), se zaslon z referenčnim orodjem ne
odpre, položaj matrike pa se samodejno shrani.
 

2. Preverite, ali je bil bolnik ustrezno nameščen na izocenter (glejte stran 171).

Pridobivanje rentgenske slike
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Koraki

3. Zaslon z referenčnim orodjem se samodejno odpre, ko pritisnete možnost za korekcijo
rentgenskih žarkov, preden je namestitvena matrika nameščena na obsevalno mizo.

4.
Preverite, ali je namestitvena matrika blizu območja zdravljenja. Ker namestitvena zvez-
da in namestitvena roka ET nista radioprosojni, zagotovite, da ne ovirata pridobivanja
rentgenske slike.

5.

Ko sta bolnik in matrika pravilno nameščena, pritisnite Next, da posodobite pridobivanje
označevalcev:
• Ta postopek bo trajal nekaj sekund in je prikazan v vrstici napredovanja.
• Namestitveno matriko lahko zdaj uporabite za sledenje premikom obsevalne mize.

Varnostne opombe

Ker namestitvena matrika in namestitvena roka ET ter namestitvena zvezda in
namestitvena roka ET označujejo le položaj obsevalne mize, je treba zagotoviti, da se
bolnik med zdravljenjem ne premika. To lahko storite prek video monitorjev v nadzorni
sobi.

Po potrjenem položaju matrike namestitvene matrike ne premikajte glede na položaj
bolnika. Sicer lahko pride do napak v določanju položaja bolnika, ki lahko vodijo v
nepravilno zdravljenje bolnika.

Zagotovite, da namestitvena matrika ali referenčna zvezda nista nameščeni preblizu
gantrija. V primeru trka matrike/zvezde z gantrijem je bolnik lahko postavljen v nepravilen
položaj ali pa se pojavi celo tveganje nevarnega trka bolnika z gantrijem.
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10.1.3 Pridobivanje rentgenske slike

Zaslo Pridobivanje rentgenske slike – dvojni generator

Če imate licenco za dvojni generator rentgenskih žarkov, sistem ExacTrac v skladu z nastavitvami
bolnika samodejno nastavi nastavitve osvetlitve. Slike, zajete z obema generatorjema, si lahko
ogledate v enem koraku.

Slika 104 
OPOMBA: pridobivanje rentgenskih slik je lahko potem onemogočeno. Do tega lahko pride, če je
pripravljen neznan žarek ali je aktivirana zapora kV/DOOR (ikona zapore je rdeča, glejte str. 188).
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Zaslon za pridobivanje rentgenskih slik – enojni generator z nadzorom prek programske opreme

Če imate licenco za enojne generatorje rentgenskih žarkov z nadzorom prek programske opreme,
sistem ExacTrac v skladu z nastavitvami bolnika samodejno nastavi nastavitve osvetlitve. Cevi se
pri prehajanju na naslednjo stran pridobivanja samodejno zamenjata.

Slika 105 

Zaslon za pridobivanje rentgenskih slik – enojni generator (brez nadzora prek programske opreme)

V tem primeru nastavite energijske ravni prek konzole, pri čemer morate ročno izbrati pravo cev
za vsako osvetlitev slike.

Slika 106 
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Pridobivanje rentgenskih slik: dvojni generatorji

Koraki

1.
Zagotovite, da je bolnik ustrezno nameščen glede na izocenter linearnega pospeševalni-
ka (glejte Stran 171).
Bolnik mora med tem postopkom mirovati.

2.

Preglejte in preverite samodejno izbrane energijske ravni obsevanja za obe rentgenski
cevi.
Zagotovite, da se pri pridobivanju rentgenske slike uporabi ustrezna raven kV:
• Če je raven kV prenizka, bo morda na pridobljenih rentgenskih slikah vidno tkivo bolni-

ka.
• To lahko vodi v nepravilno zlitje slik (glejte Stran 213), saj je morda v takšnem primeru

težko razlikovati med mehkim tkivom (npr. kožo lobanje) in kostnimi strukturami (npr. lo-
banjo).

Če želite spremeniti rentgensko sliko, pritisnite možnost Modify za levo ali desno cev, na-
to pa pritisnite možnost Apply, da shranite spremenjene nastavitve.

3. Na konzoli pridobite rentgenske slike tako, da pritiskate gumb rentgenskega sprožilca toli-
ko časa, da se na zaslonu prikaže rentgenska slika.

4. Po potrebi prilagodite kontrast slike (glejte Stran 229).

5. Pritisnite Next in se pomaknite do možnosti za zlitje slik.

Pridobivanje rentgenskih slik: enojni generatorji (z nadzorom prek programske opreme)

Koraki

1.
Zagotovite, da je bolnik ustrezno nameščen glede na izocenter linearnega pospeševalni-
ka (glejte Stran 171).
Bolnik mora med tem postopkom mirovati.

2.

Preglejte in preverite samodejno izbrane energijske ravni obsevanja za rentgensko cev 1.
Na konzoli rentgena preverite, ali je bila samodejno izbrana ustrezna cev.
Zagotovite, da se pri pridobivanju rentgenske slike uporabi ustrezna raven kV:
• Če je raven kV prenizka, bo morda na pridobljenih rentgenskih slikah vidno tkivo bolni-

ka.
• To lahko vodi v nepravilno zlitje slik (glejte Stran 213), saj je morda v takšnem primeru

težko razlikovati med mehkim tkivom (npr. kožo lobanje) in kostnimi strukturami (npr. lo-
banjo).

Če želite spremeniti rentgensko sliko, pritisnite možnost Modify, nato pa pritisnite mož-
nost Apply, da shranite spremenjene nastavitve.

3. Na konzoli pridobite rentgenske slike tako, da pritiskate gumb rentgenskega sprožilca toli-
ko časa, da se na zaslonu prikaže rentgenska slika.

4. Po potrebi prilagodite kontrast slike (glejte Stran 229). Ko ste z izbiro zadovoljni, pritisnite
Next.

5. Postopek ponovite še za cev 2.

6. Pritisnite Next in se pomaknite do možnosti za zlitje slik.

Pridobivanje rentgenske slike
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Pridobivanje rentgenskih slik: enojni generatorji (brez nadzora prek programske opreme)

Koraki

1.
Zagotovite, da je bolnik ustrezno nameščen glede na izocenter linearnega pospeševalni-
ka (glejte Stran 171).
Bolnik mora med tem postopkom mirovati.

2.

Izberite takšno energijsko raven obsevanja za možnost Tube 1, ki ustreza postopku, ki ga
je treba izvesti.
Zagotovite, da se pri pridobivanju rentgenske slike uporabi ustrezna raven kV:
• Če je raven kV prenizka, bo morda na pridobljenih rentgenskih slikah vidno tkivo bolni-

ka.
• To lahko vodi v nepravilno zlitje slik (glejte Stran 213), saj je morda v takšnem primeru

težko razlikovati med mehkim tkivom (npr. kožo lobanje) in kostnimi strukturami (npr. lo-
banjo).

3. Na konzoli pridobite rentgenske slike.

4. Po potrebi prilagodite kontrast slike (glejte Stran 229). Ko ste z izbiro zadovoljni, pritisnite
Next.

5. Postopek ponovite še za cev 2.

6. Pritisnite Next in se pomaknite do možnosti za zlitje slik.

Podprte vrednosti

mAs mA Podprti časi osvetlitve [ms]
(odvisno od konfiguracije)

0,63 21 30

0,8 26 30

1 33 30

1,25 41 30

1,6 53 30

2 20 100

2,5 25 100

3,2 32 100

4 40 100

5 50 100

6,3 63 100

8 80 100

10 100 100

12,5 125 100

16 160 100

20 200 100

25 250 100

32 320 100

40 400 100

50 500 100
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mAs mA Podprti časi osvetlitve [ms]
(odvisno od konfiguracije)

63 420 150

Največja električna napetost v visokonapetostnem krogotoku je 140 kV in 32 mAs. Za 100 kV in
0,1 s je največja vrednost mA 400.
Nastavitev kV je mogoče prilagajati med 40 in 140 kV, v korakih po 1 kV.

Varnostna opomba

Pri pridobivanju rentgenskih slik pridržite gumb za osvetlitev, dokler se postopek osvetlitve
ne zaključi. Dokončano osvetlitev označuje pisk.

Varnostne opombe

Če želite omogočiti natančno zlitje slik, morate izboljšati kakovost slik, kar storite tako, da
po potrebi prilagodite kontrast slik. Kontrast je treba pravilno uravnotežiti.

Po začetku pridobivanja rentgenske slike mora bolnik ostati v istem položaju med celotnim
postopkom.

Vedno preverite, ali je v obsevalnem prostoru med izvajanjem pridobivanja rentgenske
slike le bolnik. Upravljavec lahko pridobiva rentgenske slike le zunaj obsevalne sobe.

Če pridobivanje slike ne uspe v treh poskusih, npr. če ni mogoče generirati celotne slike,
zdravljenje zaustavite in sistem znova kalibrirajte. Če pridobivanje slike še vedno ne uspe,
se obrnite na podporo Brainlab.

Pred pridobivanjem rentgenskih slik se prepričajte, da vidnega polja med rentgenskimi
cevmi in ploskimi ploščami ne ovira gantrij, dodatki ali katera druga naprava drugega
proizvajalca. To lahko storite prek video monitorjev v nadzorni sobi. Ne pozabite, da je
treba na konzoli rentgena izbrati ustrezno rentgensko cev za vsako zahtevano sliko.

Pridobivanje rentgenske slike
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10.2 Zlitje rentgenskih slik

Splošne informacije

V koraku zlitja lahko primerjate rentgenske slike in izvorno sliko CT.
Če želite omogočiti korekcijo trenutnega položaja bolnika, imate na voljo različne možnosti:

Vrsta zlitja Glejte

Kostno
Če kot referenco uporabite kostno strukturo, je mogoče slike
DRR, generirane iz uvoženih slik CT, primerjati s pridobljeni-
mi rentgenskimi slikami.

Stran 217

Vsajeni označeva-
lec

Če kot referenco uporabite vsajene označevalce, je mogoče
položaj vsajenih označevalcev ali stentov, označenih na sliki
CT, ki so bili nastavljeni med določitvijo vsajenih označeval-
cev (glejte Stran 157), primerjati s trenutnim položajem vsa-
jenih označevalcev, prikazanim na pridobljenih rentgenskih
slikah.

Stran 224

Stent

Če kot referenco uporabite stent, je mogoče položaj stenta,
označenega na sliki CT, ki je bil nastavljen med določitvijo
vsajenih označevalcev (glejte Stran 157), primerjati s trenut-
nim položajem stenta, prikazanim na pridobljenih rentgenskih
slikah.

Stran 214

Med zlitjem vsadkov/stenta in kostnim zlitjem lahko preklapljate na razpoložljivih zavihkih.
Poleg tega lahko istočasno primerjate trenutne rentgenske slike, splošne slike DRR in slike DRR,
omejene na volumen zanimanja (VOI).

Zlitje in zaznavanje premikov

① ②

Slika 107 

Št. Sestavni del

① Zlitje z uporabo kostne strukture

② Zlitje z uporabo vsajenih označevalcev
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10.3 Zlitje slik – kostno in s stentom

Kostno zlitje

Položaj kostne strukture bolnika, določen na slikah CT, se primerja s položajem istih struktur,
vidnih na rentgenskih slikah.
Nato se primerjajo novi in stari položaji kosti, da se pravilno izračuna zahtevani premik položaja
bolnika.

Zlitje s stentom

Položaj stenta, določenega na slikah CT med določitvijo vsajenih označevalcev (glejte Stran 157),
se primerja s položajem stenta, vidnega na rentgenskih slikah. Nato se primerjajo novi in stari
položaji stenta, da se pravilno izračuna zahtevani premik položaja bolnika. Najprej izvedite kostno
zlitje, nato pa še zlitje s stentom, da si zagotovite dobro izhodiščno točko.

Zlitje slik – kostno in s stentom
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Slika 108 
Zlitje s stentom poteka na isti način kot kostno zlitje. Za stent je vedno določen volumen
zanimanja (VOI).
Ko uporabljate zlitje s stentom, vedno preverite rezultat zlitja z drsnikom prekrivanja oranžne/
modre. To omogoča preverjanje rezultata med skrajšanim in celotnim DRR za potrjevanje dobrih
rezultatov zlitja.
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10.3.1 Pogledi slike

Pogledi slike

Za kostno zlitje ali zlitje s stentom sta prikazana dva pogleda, ki vsebujeta:
• slike DRR;
• rentgenske slike.

Slika DRR je v vsakem primeru generirana tako, da prikazuje isti kot zadevna rentgenska slika. To
omogoča natančno primerjavo in preprečuje, da bi se rotacija bolnika nenamerno razlagala kot
napaka v preslikavi.
Slike so lahko:
• Prekrite (glejte Stran 217). Nato je mogoče primerjati podobne notranje strukture, da se

pravilno izračuna zahtevani premik.
• Omejene (glejte Stran 219).

Po uveljavitvi korekcijskega premika bo položaj bolnika odstopal od začetnega položaja (kot npr.
prikazuje CT/angio lokalizator in tarčni nameščevalnik za stereotaktično radiokirurgijo brez
okvirja med izvajanjem radiokirurgije brez okvirja).
Glejte Stran 221 in razdelek Stran 221.

Prilagoditev povečave pogledov

Možnosti

Če želite prilagoditi povečavo, kliknite sliko in uporabite kolesce miške. Sliko lahko panoramsko
pomikate (osrediščite povečano sliko) s srednjo miškino tipko.

Prilagoditev nastavitev slike DRR in označevalca

Nastavitve slike DRR in vsajenega označevalca, ki so bile za tega bolnika predhodno določene
(glejte Stran 148 in Stran 157), lahko po potrebi prilagodite z gumbom Patient Settings.

Odobritev zlitja

Po dokončanem zlitju slik in vizualni potrditvi natančnosti lahko aktivirate potrditveno polje
Approve (glejte Stran 222), da potrdite rezultate, npr. za namene obračunavanja. Zlitje lahko
odobrite tudi:
• Med pregledovanjem zaključenih zdravljenj bolnika (glejte Stran 383).
• Med uporabo katere koli ustrezno konfigurirane oddaljene delovne postaje (glejte Stran 370).

Zlitje slik – kostno in s stentom
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10.3.2 Možnosti prekrivanja slik

Splošne informacije

Prikaz slike je mogoče prilagoditi z različnimi funkcijami prekrivanja, ki poenostavljajo primerjanje
podatkov slike in pregled zlitja.
Nato je mogoče primerjati podobne notranje strukture, da se pravilno izračuna zahtevani premik.

Vzorčne slike

① ② ③

Slika 109 

Funkcije prekrivanja slik

Možnost

DRR VOI – X-ray – DRR

Premaknite drsnik, da prikažete več:
• volumna zanimanja (VOI) slike DRR (kadar je aktivira-

na možnost Use VOI in je volumen zanimanja določen
(glejte str. 149), ali

• rentgenske slike ali
• prikaza slike DRR.

Add ① Možnost Add z rentgensko sliko prekrije sliko DRR. Obe
sliki sta prikazani v sivih odtenkih.

Amber/Blue ② Rentgensko sliko (prikazana v modri barvi) prekrije s sli-
ko DRR (prikazana v oranžni barvi).
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Možnost

Spyglass ③

Prikaže del slike DRR za lažjo primerjavo z rentgensko
sliko.
• Lupo premaknete tako, da kliknete in zadržite levo mi-

škino tipko ter jo povlečete po zaslonu.
• Z drsnikom Small -> Large lahko prilagodite velikost

lupe.

S funkcijami prekrivanja slik je mogoče potrditi natančnost zlitja v obeh pogledih slike,
zlasti če slike vsebujejo niz podobnih struktur, kot so npr. vretenca.

Če natančno zlitje slik ni mogoče, ne izvajajte zdravljenja bolnika.

Zlitje slik – kostno in s stentom
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10.3.3 Funkcije omejitve

Splošne informacije

Če omejite dovoljeni premik in izključite informacije o sliki (npr. spodnja čeljust), ki bi lahko vodile v
nepravilno zlitje, zagotovite varnejšo določitev položaja bolnika.

Funkcije omejitve

Slika 110 

Določitev največjega dovoljenega premika

Z drsnikom Fusion Limit določite največji dovoljeni premik slike pri izvajanju postopka ujemanja
rentgenskih slik in slik DRR med samodejnim kostnim zlitjem.
Običajno se priporoča višja vrednost, ki med postopkom zlitja omogoča prilagodljive korekcijske
premike.
Če slike vsebuje niz podobnih struktur, npr. vretenca, se priporoča nižja vrednost, da se prepreči
nepravilen rezultat zlitja.
Glejte Stran 452.

Če je vrednost omejitve zlitja zelo visoka ali zelo nizka, morda pravilno samodejno zlitje
slik ne bo mogoče.

Določitev področja zanimanja (ROI) za kostno zlitje

Pri kostnem zlitju lahko določite, da področje zanimanja (ROI) v podatkih slike izključuje določene
strukture iz zlitja slike.

Koraki

1. Pritisnite Define ROI.

2.

Prikaže se pogovorno okno Region of Interest (ROI), v katerem kazalec miške postavite
nad strukturo, ki jo želite izključiti.
Moder krog označuje območje, v katerega je mogoče risati. Če želite prilagoditi velikost
modrega kroga, uporabite drsnik Min → Max.

3.
Z levo miškino tipko lahko označite območje, ki bo izključeno.
Če želite izbrisati del območja, v katerega ste risali, ali to celotno območje, pritisnite des-
no miškino tipko.

4. Območje, ki je zdaj prikazano v rdeči barvi, bo izključeno iz samodejnega zlitja slik.

5. Če želite namesto tega to območje uporabiti pri samodejnem zlitju slik in iz njega izključiti
vsa ostala območja, pritisnite možnost Invert.

6. Če želite potrditi nastavitve in se vrniti na zaslon X-Ray/DRR Fusion, pritisnite OK.
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OPOMBA: pri izvajanju radiokirurgije brez okvirja (glejte Stran 175) je priporočeno, da funkcijo
področja zanimanja uporabite za izključitev kože lobanje in roba lobanje, saj s tem izboljšate
natančnost samodejnega zlitja.
 

Zaslon področja zanimanja (ROI)

Slika 111 

Deaktiviranje področja zanimanja

Možnosti

Če želite deaktivirati zaslon področja zanimanja, v območju ROI na zaslonu Fusion & Shift De-
tection pritisnite možnost Hide. Določeno področje zanimanja bo še vedno vključeno v zlitje sli-
ke.

Če želite izvesti zlitje slike brez uporabe področja zanimanja, na zaslonu Region of Interest
(ROI) pritisnite možnost Clear.

Glejte str. 453.

Uporaba volumna zanimanja (VOI)

Aktivirajte potrditveno polje Use VOI, da se prikaže volumen zanimanja, določen v nastavitvah
bolnika (glejte str. 149). Pri zlitju stenta je vedno določen volumen zanimanja.
Podjetje Brainlab priporoča, da najprej izvedete zlitje z onemogočenim volumnom zanimanja
(VOI), nato pa še zlitje z omogočenim volumnom zanimanja (VOI). V večini primerov globalno
zlitje zagotovi dober začetni položaj za zlitje z VOI.
Ko uporabljate zlitje VOI, vedno preverite rezultat zlitja z drsnikom prekrivanja oranžne/modre. To
omogoča preverjanje rezultata med skrajšanim in celotnim DRR, kar pomaga preprečevati, da bi
se anatomske strukture (npr. sosednja vretenca) pomešale.

Zlitje slik – kostno in s stentom
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10.3.4 Načini zlitja

Splošne informacije

Rentgenske slike je mogoče zliti s slikami DRR na enega ali oba spodnja načina:

Način zlitja Opis

Ročno zlitje

Mogoče ga je izvajati samostojno ali kot pripravo na na-
knadno samodejno zlitje.
Pri ročnem zlitju se izračunajo navpičen, podolžen in
prečen premik.
Kotne rotacije je mogoče izračunati naknadno s samo-
dejnim zlitjem.

Samodejno zlitje
Mogoče ga je izvajati samostojno ali po začetnem roč-
nem zlitju. Pri samodejnem zlitju se izračunajo navpični,
podolžni in prečni premik ter tudi kotne rotacije.

Izvajanje ročnega zlitja

Koraki

1. Pritisnite Manual.

2. S funkcijami prekrivanja slik (glejte Stran 217) izboljšajte vidnost.

3.

Kazalec miške postavite na pogled slike. Prikaže se križec za določitev položaja.

4.

Na levem in desnem pogledu slike pritisnite levo miškino tipko in povlecite, da prilagodite
položaj slike DRR, dokler ne ustreza rentgenski sliki.
Ko prilagodite en niz slik, se ustrezne spremembe izvedejo tudi v drugem nizu slik, če sta
oba pogleda povezana.

Samodejno zlitje

Koraki

1. Pritisnite Automatic.

2. Sistem prilagodi položaj slike DRR, da ustreza rentgenski sliki.
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Preverjanje rezultatov zlitja

Koraki

1.

Preslikani premik, ki je posledica zlitja, je prikazan v območju Shift.

S funkcijami prekrivanja slik (glejte Stran 217) lahko preverite, ali je bilo ročno zlitje izve-
deno pravilno.
Če se uporablja sistem ExacTrac Robotics in izračunani premik presega pragove naklo-
na in/ali zasuka, je največja vrednost, ki jo je mogoče popraviti s sistemom ExacTrac Ro-
botics, prikazana poleg rezultata premika (glejte str. 284).

2. Zlitje lahko kadar koli prekličete, tako da v območju Fusion pritisnete možnost Reset.
Ročno in samodejno zlitje sta zdaj znova na voljo za izbiro.

3.

Če je zlitje zadovoljivo, nadaljujte z odobritvijo zlitja.
OPOMBA: če rezultata zlitja niste preverili z drsnikom za prekrivanje ali povečevalnim
steklom, se pri kliku možnosti Next prikaže sporočilo. Rezultat zlitja je treba v vsakem pri-
meru preveriti.
 

Varnostne opombe

S funkcijami prekrivanja slik je mogoče potrditi natančnost zlitja v obeh pogledih slike,
zlasti če slike vsebujejo niz podobnih struktur, kot so npr. vretenca.

Če natančno zlitje slik ni mogoče, ne izvajajte zdravljenja bolnika.

Rezultati samodejnega zlitja slik niso vedno pravilni. Zaradi različnih razlogov vedno
obstaja možnost, da rezultati samodejnega zlitja slik niso veljavni. Pravilnost vsakega
posameznega rezultata zlitja je treba natančno preveriti, sicer lahko pride do smrti ali
resnih poškodb bolnika. Če ne morete potrditi pravilnosti zlitja slik, ne smete nadaljevati z
zdravljenjem.

Pri obravnavanju ciljev na območju hrbtenice se prepričajte, da registracija slike ne
odstopa za eno vretence v kranialni ali kavdalni smeri. Natančno preglejte rebra ali drugo
vidno anatomijo ter se prepričajte, da je identična na slikah DRR in rentgenskih slikah.
OPOMBA: če dvomite o natančnosti zlitja slik, lahko položaj bolnika preverite z nekoplanarnim
položajem obsevalne mize. Ker je obsevalna miza zasukana, boste dobili drugačen pogled na
anatomijo, kar je koristno zlasti pri izključevanju napak zlitja.
 

Odobritev zlitja

Koraki

1. Če je izračunani premik s kliničnega vidika sprejemljiv, aktivirajte potrditveno polje Check
to approve Fusion, da premik potrdite.

Zlitje slik – kostno in s stentom
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Koraki

2.

Vnesite uporabniško ime in geslo, ki vam ga zagotovi skrbnik omrežja v bolnišnici (glejte
Stran 122).

3.

Če pritisnete Next preden je bilo zlitje slike ustrezno preverjeno, npr. s funkcijami prekri-
vanja (glejte Stran 217), se prikaže sistemski poziv.

Pritisnite No in natančnost zlitja vizualno preverite s funkcijami prekrivanja.

4. Odobrite zlitje slike kot je opisano zgoraj in za nadaljevanje znova pritisnite Next (glejte
Stran 221).

KOREKCIJA RENTGENSKIH ŽARKOV
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10.4 Zlitje vsajenih označevalcev
Nameščanje in zaznavanje označevalcev

Splošne informacije

Če želite omogočiti korekcijo trenutnega položaja bolnika, morate primerjati označene
označevalce na slikah CT med določitvijo vsajenih označevalcev (glejte Stran 157) in vsajene
referenčne označevalce, vidne na rentgenskih slikah.
Nato je mogoče uskladiti nove in stare položaje, da se pravilno izračuna zahtevani premik.

Pogledi slike – zlitje vsajenih označevalcev

Zlitje slik, ki temelji na označevalcih, se priporoča, kadar je PTV glede na kostno strukturo bolnika
mobilen.
Položaji vsajenih označevalcev so označeni na pridobljenih rentgenskih slikah na mestu,
določenem v nastavitvah bolnika (glejte Stran 160). Položaj označenih označevalcev je nato
mogoče uskladiti s položajem dejanskih vsajenih označevalcev na rentgenskih slikah, da se
pravilno izračuna zahtevani premik.
S prilagajanjem oken slike je mogoče izboljšati zlitje slik, ki temelji na označevalcih (glejte Stran
224).

Možnosti označevalca

Slika 112 

Zaznavanje označevalca

Koraki

1.

Če želite omogočiti samodejno zaznavanje označevalcev, v rentgenskih slikah z ikono hi-
stograma prilagodite razporeditev ravni sivine. Upodabljanje je opisano na strani 229. 

2.
Pritisnite možnost Automatic Marker Detection, da določite položaj z zeleno barvo
označenih označevalcev na ustreznem mestu. Zaznane položaje vsajenih označevalcev
je treba vedno preveriti.

Zlitje vsajenih označevalcev
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Koraki

3.

Če označevalec ni viden v obeh rentgenskih slikah, se prikaže ustrezno sporočilo, ki vas
poziva k izbrisu označevalca, s čimer preprečite nepravilno zlitje slike.

OPOMBA: samodejno zaznavanje označevalcev ni mogoče, če je določen le en vsajeni
označevalec.
 

Glejte str. 442.

Preverite natančnost zaznanih položajev vsajenih označevalcev.

Pomikanje po možnih označevalcih

Če se želite pomakniti po prikazanih označevalcih, označenih z zeleno barvo, uporabite puščične
gumbe.

• Trenutno izbran vsajeni označevalec je prikazan v svetlo zeleni barvi in označen z
identifikacijsko številko.

• Drugi vsajeni označevalci so prikazani kot temno zeleni krogi s križcem, ki so prav tako
označeni z identifikacijsko številko.

Razpoložljive označevalce je treba s puščičnimi gumbi natančno pregledati. Če želite
izboljšati možnost pogleda, uporabite ikoni za povečavo (glejte Stran 216).

Določitev novih označevalcev

Pritisnite možnost Define Marker, da se vrnete na določitev vsajenih označevalcev (glejte Stran
157).

Spreminjanje položaja označevalca

Koraki

1.
Če želite ročno spremeniti položaj označenega označevalca, ga v pogledu izberite s ka-
zalcem miške, zadržite levo miškino tipko in označevalec pomaknite nad ustrezen vsajeni
označevalec, viden na rentgenski sliki.

2.
Če želite premakniti vse označene označevalce skupaj, ne da bi pri tem spremenili njiho-
ve medsebojne razdalje, pritisnite možnost Shift pattern, pogled kliknite s kazalcem mi-
ške, pridržite levo miškino tipko in označevalce povlecite na zahtevani položaj.

KOREKCIJA RENTGENSKIH ŽARKOV
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Koraki

3.
Zeleni X v vsakem primeru označuje predhodno lokacijo.

4. Če želite označevalce vrniti na predhodno lokacijo, pritisnite možnost Reset.

Brisanje označevalcev

Za odstranjevanje trenutno izbranega označevalca iz podatkov slike pritisnite Delete.

Zlitje vsajenih označevalcev
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10.4.1 Zlitje vsajenih označevalcev – zaznavanje in zlitje označevalcev

Izvajanje zlitja

Koraki

1. Položaj z zeleno barvo označenih označevalcev samodejno ali ročno prilagodite, kot je
opisano v razdelku Stran 225.

2.

Pritisnite možnost Fuse Marker, da izračunate posledični premik med označevalci, ozna-
čenimi na posnetkih računalniške tomografije in rentgenskih slikah.
Če vzorec zaznanih označevalcev ne ustreza vzorcu označevalcev v podatkih CT, ali če
so bili določeni manj kot trije označevalci, se uporabi središče težnosti.

3.

Posledični premik je prikazan v območju Shift.

Če se uporablja sistem ExacTrac Robotics in izračunani premik presega pragove naklo-
na in/ali zasuka, je največja vrednost, ki jo je mogoče popraviti s sistemom ExacTrac Ro-
botics, prikazana poleg rezultata premika (glejte str. 284).

4. Preverite, ali je zlitje pravilno. Zlitje lahko kadar koli prekličete, tako da v območju Fusion
pritisnete možnost Reset Fusion.

5. Če so bili določeni vsaj trije označevalci, se izračuna tudi ustrezen rotacijski premik.

6.
Če potrditveno polje Implanted Marker Fusion na zavihku Robotic Tilt Module splošnih
nastavitev ni aktivirano (glejte Stran 119), se pri zlitju vsajenih označevalcev ne glede na
število uporabljenih vsajenih označevalcev izračuna le preslikani premik.

Odobritev zlitja

Potrdite zlitje slike (glejte Stran 222).

Varnostne opombe

Preverite, ali se vsajeni označevalci pravilno ujemajo v obeh nizih slik. Če je bilo
uporabljeno ujemanje središča težnosti, ujemanje morda ne bo pravilno, saj ni nujno, da se
vzorci označevalcev v posameznih primerih ujemajo. Korekcija središča težnosti vključuje
izključno preslikane premike; rotacije se ne ocenjujejo.

KOREKCIJA RENTGENSKIH ŽARKOV
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Veliki korekturni premiki (npr. večji od 10 mm) lahko kažejo na nepravilno samodejno zlitje.
V takih primerih korekturni premik znova preverite.

Zlitje vsajenih označevalcev
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10.5 Upodabljanje in izboljšanje kontrasta

Splošne informacije

Upodabljanje in funkcije izboljšanja kontrasta slike so na voljo v več zaslonih in pogovornih oknih
sistema ExacTrac. Razpoložljive funkcije se lahko med seboj nekoliko razlikujejo, vendar je
splošno načelo v vseh primerih enako.

Upodabljanje slik CT

V določenih zaslonih čarovnikov (npr. Stran 157) so prikazani pogledi slike s histogramom, ki
omogoča prilagajanje razporeditve ravni sivine posnetkov CT.

Koraki

1.

Kazalec miške postavite nad rdeče-moder histogram v pogledu slike, ki jo želite prilagodi-
ti.

2.

Kontrast slike lahko prilagodite na tri načine:
• pridržite levo miškino tipko in premaknite kazalec miške ali
• pridržite drsni gumb in premaknite kazalec miške ali
• dvokliknite graf in ponastavite upodabljanje, da vključuje celoten obseg intenzitet.

Položaj modre črte grafa je lahko različen glede na določeno raven sivine.

Na ta način je mogoče izboljšati vidnost in kontrast anatomskih struktur v vseh treh pogledih slike,
zaradi česar uporabnik lažje prepozna pomembne značilnosti.

Histogrami upodabljanja rentgenskih slik

Po pridobljenih rentgenskih slikah se samodejno prikažejo naslednji podatki histograma:

Sestavni del Funkcija

Na levi strani pogleda slike je prikazan rumen histogram:
• Označuje izvorno porazdelitev ravni sivine pridobljene rentgenske

slike in moč rentgenskega žarka, s katerim je bila slika pridobljena.
• Raven blizu leve strani histograma označuje, da je bila energija

žarka prenizka (nezadostna osvetlitev), zato je slika pretemna in
ne prikazuje zadostnih informacij za natančno določitev položaja
bolnika.

• Raven blizu desne strani histograma označuje, da je bila energija
žarka previsoka (prekomerna osvetlitev), zato je slika presvetla in
ne prikazuje zahtevanih informacij.

Na desni strani pogleda slike je prikazan rdeči histogram:
• Prikazuje trenutno porazdelitev ravni sivine slike po tem, ko je si-

stem samodejno uveljavil izravnavo histograma (CLAHE).
• Ta histogram omogoča nadaljnjo prilagoditev porazdelitve ravni si-

vine rentgenske slike, če je to potrebno (glejte Stran 230).

Prilagoditev kontrasta rentgenske slike

Če želite izboljšati prikaz, je mogoče kontrast pridobljenih slik prilagoditi z drsnikom.
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Slika 113 
• V večini primerov lahko najboljši rezultat dosežete tako, da drsnik pomaknete na sredino

njegovega razpona.
• Če je drsnik v skrajno desnem položaju, je kontrast na svoji najvišji vrednosti.
• Če je drsnik v skrajno levem položaju, izboljšanje s kontrastom ni uporabljeno.

Upodabljanje rentgenskih slik – prilagajanje ravni sivine

Koraki

1. Pritisnite gumb v programski opremi, namenjen aktiviranju funkcij upodabljanja, če je to
potrebno.

2. Kazalec miške postavite nad rdeč histogram na desni strani pogleda slike, ki jo želite pri-
lagoditi.

3.

Prilagodite prikaz slike:
• pridržite levo miškino tipko in premaknite kazalec miške ali
• pridržite drsni gumb in premaknite kazalec miške ali
• izberite področje zanimanja, ki ga želite izboljšati z desno miškino tipko.

Položaji črt grafa so različni glede na določeno raven sivine.

Upodabljanje in izboljšanje kontrasta
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11 KOREKCIJA CT S
STOŽČASTIM SNOPOM

11.1 Poteki dela s CT s stožčastim snopom
Potek dela le s stožčastim snopom (brez rentgena)

Gibanje obsevalne mize, ki presega 30°

Pri gibanjih obsevalne mize, ki presegajo 30° kota obsevalne mize, prevzame sistem ExacTrac
vlogo sistema za nadzor:
• Samodejno določanje položaja ni več mogoče.
• Vse infrardeče črte, ki označujejo razdaljo – razen pri navpičnih rotacijah – so onemogočene.

Navpična rotacija je prikazana zato, da se lahko uporabnik pomakne do naslednjega kota
obsevalne mize, vključno z možnimi navpičnimi korekcijami zlitja stožčastega snopa.

Gibanje, ki ne presega 30° kota obsevalne mize:

Slika 114 
Gibanje, ki presega 30° kota obsevalne mize:
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Slika 115 
Korekcijo obsevalne mize je treba preveriti z zunanjim postopkom IGRT. Po zlitju CBCT-CT sistem
prikaže opomnik za izvedbo tega postopka.

Slika 116 

Kadar se sistem ExacTrac uporablja brez rentgena, vendar z licenco za stožčasti snop
(potek dela le s stožčastim snopom), se močno priporoča izvedba zunanjega postopka
IGRT, s katerim se preveri korekcija, ki je bila uporabljena za obsevalno mizo.

Poteki dela s CT s stožčastim snopom
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Primer poteka dela za CBCT brez rentgena

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved.

Fusion has to be verified.

Patient position is monitored by IR 
system. Deviation values are shown up
to a couch rotation of 30°. For higher
couch rotations values ar not shown

anymore, only the status.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „Store 
Position and Start 

Import“

TrueBeam only:  
Press Save Match

Structure will be only available after 
saving match.

Define Volume of
Interest

Perform Fusion

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

Perform Pre-
Positioning

Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the

defined IR monitoring thresholds.

Warning:
After applying the correction shift, 

please use an external IGRT procedure
for verification!

Va
ria

n
Tr

ea
tm

en
t 

Ap
pl

ic
at

io
n

/ C
on

so
le

Ex
ac

Tr
ac

6.
X

Slika 117 
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11.1.1 Združena poteka dela za stožčasti snop in rentgen

Splošne informacije

• Sistem ne določa zaporedja, v katerem je treba začeti izvajati korekcijo (rentgen ali CBCT).
Načina CBCT ni mogoče uporabiti za preverjanje, vseeno pa je to mogoče storiti z rentgenom.

• Ne glede na vašo izbiro v nastavitvah bolnika v možnosti Force Verification after initial X-ray
Correction in ne glede na predhodno izvedeno preverjanje z rentgenom, sistem po korekciji
stožčastega snopa vedno zahteva preverjanje z rentgenom, preden prikaže stanje OK.

• Pri preverjanju korekcije stožčastega snopa z rentgenom vedno upoštevajte, da je položaj
preverjen glede na anatomijo kosti, ki morda ne odraža zlitja CBCT, ki temelji na mehkem tkivu.
Vendar lahko v tem primeru preverjanje z rentgenom še vedno uporabite za preverjanje
verodostojnosti premika, ki ga uvede korekcija CBCT. Tudi če boste preverjanje rentgensko
zaznanega premika ignorirali, se bo na zaslonu za določanje položaja še vedno prikazalo
stanje OK. Poleg tega lahko za zadevnega bolnika v možnosti Patient Settings povečate mejno
vrednost rentgenskega zlitja.

Poteki dela s CT s stožčastim snopom
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Primer poteka dela za CBCT z rentgenom

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved. 

Fusion has to be verified.

Press „X-Ray 
Verification“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with Verification”. This step 

is required after CBCT acquisition.

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt CompensationPress „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „Store 
Position and Start 

Import“

TrueBeam only:  
Press Save Match

Structure will be only available after 
saving match.   

Define Volume of
Interest

Perform Fusion

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

Perform Pre-
Positioning

Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the

defined IR monitoring thresholds.
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Ensure patient is in correct position

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

Slika 118 
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11.2 Uvoz CT s stožčastim snopom

Splošne informacije

Po namestitvi bolnika lahko izvedete korekcijo CT s stožčastim snopom (CBCT) položaja bolnika,
če ste za to možnost pridobili licenco.
Sistem omogoča eno korekcijo CBCT na izocenter.

Pripravljen za CBCT

Slika 119 
Za aktiviranje na zavihku IR Positioning pritisnite možnost Cone Beam Correction.

Uvoz CT s stožčastim snopom
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Uvoz CT s stožčastim snopom

Koraki

1.

Ko je bolnik v končnem položaju za pridobivanje CBCT, kliknite možnost Store Position
and Start Import, da zaženete uvoz in shranite položaj bolnika za pridobivanje. Med
shranjevanjem položaja mora biti bolnik v končnem položaju za pridobivanje CBCT, saj bo
korekturni premik izveden glede na ta položaj.

Položaj bolnika za pridobivanje shranite takoj (v 30 sekundah) po začetku izvajanja prido-
bivanja CBCT na napravi OBI. S tem zagotovite, da sistem ExacTrac shrani pravilen in-
frardeči položaj.
Med postopkom uvoza sistem ExacTrac v zgornjem levem kotu strani prikazuje video-
posnetek v živo bolnika na obsevalni mizi.

2.

Ko začnete s postopkom uvoza in shranite položaj, spremljajte položaj bolnika. Po začet-
ku postopka uvoza se v pogovornem oknu prikaže sporočilo Waiting for CBCT…
Indikatorji položaja so prikazani na desni strani zaslona in prikazujejo odstopanje od shra-
njenega položaja za pridobivanje. S temi indikatorji lahko med postopkom uvoza sprem-
ljate premikanje bolnika ali obsevalne mize. V primeru preseženih prednastavljenih mej-
nih vrednosti za preslikave in rotacije se prikaže opozorilno sporočilo.
Za izjemo glejte Stran 238.

KOREKCIJA CT S STOŽČASTIM SNOPOM
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Koraki

3.

Pri uspešnem uvozu se prikaže ta zaslon:

Po uspešnem uvozu je gumb Next omogočen in lahko nadaljujete na možnost VOI Defi-
nition.
OPOMBA: sistem ExacTrac podatkov stožčastega snopa po uvozu iz izvornega sistema
ne odstrani. Podatke lahko v izvornem okolju še vedno uporabite.
 

Varnostna opomba

Bolnik mora med postopkom na plošči obsevalne mize ležati v istem položaju.

Odmik slikanja OBI

Na tej sliki je prikazan prečni odmik 69,19 mm med postopkom uvoza. To je zato, ker je položaj
izocentra fantoma prečen. Zato je med prednastavljanjem obsevalne mize približno 7 cm stran od
središča. V večini primerov naprava OBI obsevalno mizo osredišči pred pridobivanjem CBCT in se
tako izogne možnim trkom. Po pridobivanju naprava OBI premakne obsevalno mizo nazaj v
predhodni položaj, kar povzroči odstopanje črte, ki označuje razdaljo. 

Uvoz CT s stožčastim snopom
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Slika 120 
Sistem ExacTrac zazna pojav odmika slikanja OBI in onemogoči opozorilo o spremenjenem
položaju bolnika, vendar prikaže opozorilo (prikazano spodaj) o pojavu odmika slikanja ter
uporabnika pozove, naj potrdi, da je shranil zadevni položaj odmika in ne položaja
prednamestitve. V nasprotnem primeru bi odmik namestitve položaja znašal 69,19 mm.

Slika 121 
Zato družba Brainlab močno priporoča, da na napravi OBI najprej zaženete pridobivanje CBCT,
nato pa takoj (v 30 sekundah) kliknete možnost Store Position and Start Import.
Če ste med shranjevanjem položaja za pridobivanje storili napako, prekličite čarovnika in znova
začnite s postopkom.
Za uporabnike Novalis Tx:
Na napravi OBI morate po pridobivanju pritisniti možnosti Accept in Export Scan. Tako se bo
začel izvoz v sistem ARIA, zahteva pa se tudi za uvoz iz sistema ExacTrac.
Za uporabnike TrueBeam:
Na napravi OBI morate po pridobivanju pritisniti možnost Save Match. Z možnostjo Save Match
se za pridobljeni CBCT ustvari datoteka RT Structure Set, ki je potrebna za uvoz iz sistema
ExacTrac.
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11.3 Določanje volumna zanimanja (VOI) CT s
stožčastim snopom

Splošne informacije

Zlitje posnetkov lahko izboljšate tako, da ga omejite na volumen zanimanja (VOI) znotraj posnetka
CT s stožčastim snopom, ki vključuje PTV in bližnje strukture.

Cone-Beam-CT VOI Definition

①

②
③

Št. Sestavni del Funkcija/uporaba

① Cone-Beam-CT Content
Time

Prikazuje čas, ko je bil pridobljen CBCT (isti čas kot na napra-
vi OBI)

② Crosshair Omogoča krmarjenje skozi volumen CBCT

③ Show Reference Set Prekrije načrtovani CT

Določanje volumna zanimanja (VOI)

Koraki

1. V vsakem pogledu slike je prikazan moder okvir. Z miško kliknite rob vsakega okvirja in
ga povlecite, dokler ne vsebuje anatomskega področja, na katerega se želite osredotočiti.

2. Ko ste z izbiro zadovoljni, kliknite možnost Next.

Določanje volumna zanimanja (VOI) CT s stožčastim snopom
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11.4 Cone Beam CT/CT Fusion

Splošne informacije

Če želite omogočiti korekcijo trenutnega položaja bolnika, se posnetki CT primerjajo s trenutnimi
CBCT slikami.
Nato se primerjajo novi in stari položaji kosti, da se pravilno izračuna zahtevani premik položaja
bolnika.

Zlitje in zaznavanje premikov

① ②

Slika 122 

Št. Sestavni del

① Pogled zlitja slike (osni)

② Pogled lupe
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11.4.1 Pogledi slike

Pogledi slike

Prikazani so štirje pogledi s CT in CBCT slikami, ki bodo zlite.
Vsaka rezina CT je prikazana pod istim kotom kot ustrezna rekonstrukcija rezine CBCT. To
omogoča natančno primerjavo in preprečuje, da bi se rotacija bolnika nenamerno razlagala kot
napaka v preslikavi.
Določen volumen zanimanja je označeno z modrim kvadratom. Slike se prekrivajo (glejte Stran
243). Nato je mogoče primerjati podobne notranje strukture, da se pravilno izračuna zahtevani
premik.

Prilagoditev prikaza slike

Možnosti

Če želite prilagoditi poveča-
vo vsakega pogleda, uporabite gumba za povečavo/pomanjšavo.

Če želite trenuten pogled
povečati na celoten zaslon, uporabite gumb za prikaz na celotnem zaslonu.

Če želite krmariti skozi vo-
lumen CBCT, aktivirajte možnost Use Crosshair.

Če želite prikazati obrise
predmetov, razmejene v
uvoženih CT slikah,

aktivirajte možnost Show Contours.
Dodatne oznake za vsak predmet z obrisom lahko prika-
žete tudi tako, da izberete možnost Show Labels.

Prilagoditev upodabljanja

ZS funkcijo upodabljanja izboljšate kakovost slike. Če tega ne storite, zlitje morda ne bo natančno.

Možnosti

Če želite aktivirati histogra-
me upodabljanja, uporabite gumb za upodabljanje (glejte str. 229).

Če želite med postopkom zlitja upoštevati upodabljanje, aktivirajte možnost Use Windowing for
Automatic Fusion. Če te možnosti ne aktivirate, bo upravljanje oken uporabljeno le za izboljšanje
ogleda slik.

Odobritev zlitja

Po dokončanem zlitju slik in vizualni potrditvi natančnosti lahko aktivirate potrditveno polje
Approve (glejte Stran 248), da potrdite rezultate, npr. za namene obračunavanja.

Cone Beam CT/CT Fusion

242 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



11.4.2 Možnosti prekrivanja slik

Splošne informacije

Prikaz slike je mogoče prilagoditi z različnimi funkcijami prekrivanja, ki poenostavljajo primerjanje
podatkov slike in pregled zlitja (glejte Stran 243).
Nato je mogoče primerjati nove in stare položaje kosti, da se pravilno izračuna zahtevani premik.

Vzorčne slike

① ② ③

Slika 123 

Možnosti prekrivanja

Slika 124 

Funkcije prekrivanja slik

Možnost

ConeBeam – CT
Prilagodi zaslon, da prikazuje več ali manj:
• CT-ja s stožčastim snopom ali
• CT slike

Add ① CT sliko prekrije s CT sliko s stožčastim snopom. Obe
sliki sta prikazani v sivih odtenkih.

Amber/Blue ② CT sliko (prikazana v oranžni barvi) prekrije s CT sliko s
stožčastim snopom (prikazana v modri barvi).
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Možnost

Spyglass ③

V zgornjem desnem pogledu slike prikaže del CBCT sli-
ke za lažjo primerjavo s CT sliko.
• Lupo premaknete tako, da kliknete in zadržite levo mi-

škino tipko ter jo povlečete po zaslonu.
• Lupo lahko tudi povečate, tako da kliknete in zadržite

levo miškino tipko ter s kazalcem miške povlečete rob
okvirja lupe.

Varnostne opombe

S funkcijami prekrivanja slik je mogoče potrditi natančnost zlitja v obeh pogledih slike,
zlasti če slike vsebujejo niz podobnih struktur, kot so npr. vretenca.

Če natančno zlitje slik ni mogoče, ne izvajajte zdravljenja bolnika.

Cone Beam CT/CT Fusion
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11.4.3 Ročno zlitje

Splošne informacije

Ko trenutni posnetek CBCT zlijete z izvornim posnetkom CT, sistem ExacTrac izračuna premik v
koordinatnem sistemu ExacTrac.
Ročno zlitje slik je mogoče izvajati samostojno ali kot pripravo na nadaljnje samodejno zlitje.

Izvajanje ročnega zlitja

Koraki

1. V območju Fusion pritisnite možnost Manual.

2. S funkcijami prekrivanja slik (glejte Stran 243) izboljšajte vidnost.

3.

Če kazalec miške postavite v središče prikaza, lahko z ikono roke ① po želji premikate
sliko.

①

Če kazalec miške postavite na rob pogleda (v sredini), se kazalec spremeni v puščico ②.
Z vsakim klikom leve tipke miške se na zlitju izvede majhen premik. Smer puščice ozna-
čuje smer premika. Velikost premika preslikave, ki se izvede z vsakim klikom miške, je
odvisna od trenutne stopnje povečave. Pri večji povečavi je premik manjši.

②

Če kazalec miške postavite v kot pogleda, se kazalec spremeni v ukrivljeno puščico ③. Z
vsakim klikom leve tipke miške se na zlitju izvede majhna rotacija. Puščica prikazuje smer
rotacije v izbranem pogledu.

③
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Koraki

4. Ko prilagodite en niz slik, se ustrezne spremembe izvedejo tudi v drugem nizu slik, če sta
oba pogleda povezana.

5.

Preslikani premik, ki je posledica zlitja, je prikazan v območju Shift.

Zlitje lahko kadar koli prekličete, tako da v območju Fusion pritisnete možnost Reset.
Ročno in samodejno zlitje sta zdaj znova na voljo za izbiro.
Možnost Display Shift including Offset omogoča prikaz rezultata zlitja, ki vključuje ali
izključuje obstoječe odmike slikanja OBI.
Če se uporablja sistem ExacTrac Robotics in izračunani premik presega pragove naklo-
na in/ali zasuka, je največja vrednost, ki jo je mogoče popraviti s sistemom ExacTrac Ro-
botics, prikazana poleg rezultata premika (glejte str. 284).

6. S funkcijami prekrivanja slik (glejte Stran 243) lahko preverite, ali je bilo ročno zlitje izve-
deno pravilno.

7. Ko je izračunani premik s kliničnega vidika sprejemljiv, lahko aktivirate možnost Check to
approve fusion, da premik potrdite (glejte str. 248).

8. Pritisnite Next, da korekturni premik uveljavite za obsevalno mizo.

Varnostne opombe

S funkcijami prekrivanja slik je mogoče potrditi natančnost zlitja v obeh pogledih slike,
zlasti če slike vsebujejo niz podobnih struktur, kot so npr. vretenca.

Če natančno zlitje slik ni mogoče, ne izvajajte zdravljenja bolnika.

Rezultati samodejnega zlitja slik niso vedno pravilni. Zaradi različnih razlogov vedno
obstaja možnost, da rezultati samodejnega zlitja slik niso veljavni. Pravilnost vsakega
posameznega rezultata zlitja je treba natančno preveriti, sicer lahko pride do smrti ali
resnih poškodb bolnika. Če ne morete potrditi pravilnosti zlitja slik, ne smete nadaljevati z
zdravljenjem.

Veliki korekturni premiki (npr. večji od 10 mm) lahko kažejo na nepravilno samodejno zlitje.
V takih primerih rezultat zlitja znova preverite.

Veliki korekturni premiki (npr. večji od 20 mm) lahko kažejo na napako, do katere je prišlo
med postopkom uvoza. V takih primerih preverite verjetnost nastalega korekturnega
premika.

Pri obravnavanju ciljev na območju hrbtenice se prepričajte, da registracija slike ne
odstopa za eno vretence v kranialni ali kavdalni smeri. Natančno preglejte rebra ali drugo
vidno anatomijo ter se prepričajte, da je identična v volumnih CT s stožčastim snopom in
CT.
OPOMBA: če dvomite o natančnosti zlitja slik, lahko položaj bolnika preverite z nekoplanarnim
položajem obsevalne mize. Ker je obsevalna miza zasukana, boste dobili drugačen pogled na
anatomijo, kar je koristno zlasti pri izključevanju napak zlitja.
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11.4.4 Samodejno zlitje

Splošne informacije

Ko trenutni posnetek CBCT zlijete z izvornim posnetkom CT, sistem ExacTrac izračuna premik v
koordinatnem sistemu ExacTrac.
Ročno zlitje slike je mogoče izvajati kot pripravo na nadaljnje samodejno zlitje.
Če je to potrebno, je mogoče za zlitje določiti določen volumen zanimanja (glejte str. 240).

Izvajanje samodejnega zlitja

Koraki

1. V območju Fusion pritisnite možnost Automatic.

2. Sistem zdaj samodejno prilagodi položaj rezine CT, da ustreza rekonstrukciji rezine
CBCT.

3.

Preslikani premik, ki je posledica zlitja, je prikazan v območju Shift.

Zlitje lahko kadar koli prekličete, tako da v območju Fusion pritisnete možnost Reset.
Ročno in samodejno zlitje sta zdaj znova na voljo za izbiro.
Možnost Display Shift including Offset omogoča prikaz rezultata zlitja, ki vključuje ali
izključuje obstoječe odmike slikanja OBI.
Če se uporablja sistem ExacTrac Robotics in izračunani premik presega pragove naklo-
na in/ali zasuka, je največja vrednost, ki jo je mogoče popraviti s sistemom ExacTrac Ro-
botics, prikazana poleg rezultata premika (glejte str. 284).

4. S funkcijami prekrivanja slik (glejte Stran 243) lahko preverite, ali je bilo ročno zlitje izve-
deno pravilno.

5. Ko je izračunani premik s kliničnega vidika sprejemljiv, lahko aktivirate možnost Check to
approve fusion, da premik potrdite (glejte str. 248).

6. Pritisnite Next, da korekturni premik uveljavite za obsevalno mizo.

KOREKCIJA CT S STOŽČASTIM SNOPOM

Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1 247



11.4.5 Odobritev zlitja

Odobritev zlitja

Koraki

1. Če je izračunani premik s kliničnega vidika sprejemljiv, aktivirajte potrditveno polje Check
to approve Fusion, da premik potrdite.

2.

Vnesite uporabniško ime in geslo, ki vam ga zagotovi skrbnik omrežja v bolnišnici (glejte
Stran 122).

3.

Če pritisnete Next preden je bilo zlitje slike ustrezno preverjeno, npr. s funkcijami prekri-
vanja (glejte Stran 243), se prikaže sistemski poziv.

Pritisnite No in natančnost zlitja vizualno preverite s funkcijami prekrivanja.

4. Odobrite zlitje slike kot je opisano zgoraj in za nadaljevanje znova pritisnite Next (glejte
Stran 248).

Varnostne opombe

Veliki korekturni premiki (npr. večji od 10 mm) lahko kažejo na nepravilno samodejno zlitje.
V takih primerih korekturni premik znova preverite.

Cone Beam CT/CT Fusion
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12 UPORABA
KOREKCIJSKEGA
PREMIKA

12.1 Uvod v korekturne premike

Splošne informacije

Po korekciji/preverjanju z rentgenom ali CT s stožčastim snopom je rezultat premika prikazan v
spodnjem desnem označevalnem pogledu zavihka IR Positioning. Sistem ExacTrac prikazuje
tudi, ali je bil premik izveden. Pri uporabi premika se izračun položaja bolnika prek IR posodobi na
zaznani premik iz korekcije/preverjanja.
Čakajoč premik je mogoče kompenzirati na zavihku IR Positioning.
OPOMBA: vrednosti, prikazane v indikatorjih položaja, se lahko rahlo razlikujejo od vrednosti,
prikazanih v rezultatu premika. Do tega lahko pride zaradi razlik v nameščenem uporabljenem
linearnem pospeševalniku (glejte Stran 325).
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Zavihek IR Positioning (Premik v čakanju)

①

Slika 125 

Št. Sestavni del

①
Rezultat premika
OPOMBA: navpični kotni odklon se izračuna relativno na načrtovani kot obsevalne mize
ali, za začetno korekcijo rentgenskih žarkov, na 0°.
 

OPOMBA: morda bo kot obsevalne mize treba poravnati ročno. Podjetje Brainlab priporoča, da
kot obsevalne mize poravnavate, dokler kot obsevalne mize ExacTrac ne prikazuje načrtovanega
kota. Če je v sistemu ExacTrac izbran pravi žarek, indikator premika kota obsevalne mize
prikazuje možnost OK.
 

OPOMBA: zagotovite, da gantrij ne ovira pogleda na infrardeče označevalce, saj v nasprotnem
primeru sistem ExacTrac morda ne bo mogel izvesti samodejne namestitve. Po potrebi gantrij
obrnite stran.
 

Varnostne opombe

Veliki korekturni premiki (npr. večji od 10 mm) lahko kažejo na nepravilno samodejno zlitje.
V takih primerih korekturni premik znova preverite.

Veliki korekturni premiki (npr. večji od 20 mm) lahko kažejo na napako, do katere je prišlo
med postopkom uvoza. V takih primerih preverite verjetnost nastalega korekturnega
premika.

Obsevalno mizo je treba vedno premikati glede na kot obsevalne mize, prikazan v sistemu
ExacTrac (NE pa glede na kot obsevalne mize, prikazan v linearnem pospeševalniku).

Uvod v korekturne premike
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Vedno morate izbrati trenutno polje/žarek ter tako sistem ExacTrac obvestiti o kotu
obsevalne mize, uporabljenem za trenutno polje (glejte Slika 91). Če to storite, lahko sistem
ExacTrac v vrstici z razdaljo kota obsevalne mize prikaže vrednost OK takoj, ko obsevalno
mizo premaknete v pravilen načrtovani kot.

Če povezava infrardeče kamere ni vzpostavljena v desetih sekundah, se prikaže opozorilo.
Če pride do tega, bolnika ne zdravite.

Med samodejnim nameščanjem položaja obsevalne mize mora upravljavec jasno videti
bolnika. Podjetje Brainlab priporoča, da upravljavec ta korak izvede v obsevalnem
prostoru.

Indikatorji položaja in kotov prikazujejo vrednosti koordinatnega sistema bolnika v skladu
s standardom IEC 61217. Ko se obsevalna miza zasuka iz privzetega položaja, se bodo
vrednosti v koordinatnem sistemu bolnika razlikovale od vrednosti, ki jih prikazuje
koordinatni sistem linearnega pospeševalnika.

Če korekturni rentgenski postopek zazna napačno poravnavo bolnika glede na rotacijsko
os obsevalne mize, zagotovite, da so zaporedni koti mize za obsevalna polja z načrtovanim
kotom obsevalne mize, ki ni enak 0°, poravnani glede na zaslon kota obsevalne mize
sistema ExacTrac. Upravljavec lahko poravna kote obsevalne mize glede na prikaz
možnosti »kot mize« sistema ExacTrac. Primer:
• Kot obsevalne mize je 0°
• Sistem ExacTrac zazna napako nastavitve kota bolnika v vrednosti +2°
• Sistem ExacTrac premakne kote bolnika na 0° -> obsevalna miza prikazuje -2°
• Obsevalno polje z načrtovanim kotom 30°: Uporabnik bo prilagodil mizo glede na zaslon

kota obsevalne mize sistema ExacTrac na 30° -> obsevalna miza prikazuje 28°

Ne pritisnite gumbov za omogočanje premikanja na konzoli ali ročnem upravljalniku
ExacTrac, s katerimi omogočite premikanje bolnika med obsevanjem z žarki MV ali kV.

Naslednji koraki

Koraki

1.
Pri zahtevanem velikem premiku morate izvesti preverjanje rentgenskih žarkov (glejte
Stran 257), kot označuje ikona Proceed with Verification v zgornjem desnem kotu za-
slona.

2. Sicer se prikaže ikona OK in nadaljujete lahko z zdravljenjem bolnika.

3.
Med zdravljenjem lahko izvedete standardno rentgensko preverjanje ali uporabite funkcije
za hitro preverjanje/funkcijo za nadzorovanje rentgenskih žarkov (glejte str. 257 in str.
262), s katerimi zagotavljate stalno natančnost položaja.

Zdravljenje se lahko izvaja le v primeru, ko je prikazana ikona OK.
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12.2 Uporaba premika za linearne pospeševalnike
Varian

Uporaba korekcijskega premika

Koraki

1.

Poskrbite, da je na zgornji desni strani zaslona prikazana možnost Press Enable Button
ali Low Accuracy.

OPOMBA: za Robotics 2.0: prikazani gumb označuje le to, da lahko gibanje omogočite iz
nadzorne sobe tudi v primeru, da nimate konzole ExacTrac, ampak drug ročni upravljal-
nik ExacTrac.
 

2.

Poravnajte obsevalno mizo:
• Pri obsevalnih mizah Varian Exact/ETR pritisnite gumb za omogočanje na konzoli

ExacTrac ali ročici Brainlab v kontrolni sobi (če je dovoljeno gibanje zunaj obsevalnega
prostora), ali pa pritisnite gumb za omogočanje na ročici obsevalne mize, da omogočite
samodejno premikanje obsevalne mize (glejte Stran 73).

• Za linearne pospeševalnike TrueBeam glejte Stran 194.
• Če se kot obsevalne mize ne poravna samodejno, obsevalno mizo ročno premaknite v

skladu s podatki indikatorjev premika (glejte Stran 186).

3.
Če je vaš sistem opremljen s samodejnim prilagajanjem položaja obsevalne mize in mo-
žnostjo ExacTrac Robotics, se rotacijski premiki izvedejo pred preslikavami (glejte Stran
282).

4.

Po prilagoditvi obsevalne mize na zavihku Marker View preverite naslednje:
• ali je oranžni križec, ki označuje izocenter zdravljenja, v središču modrega križca linear-

nega pospeševalnika,
• ali se položaj telesnih označevalcev, določenih v slikovnih podatkih (modri križci), uje-

ma s položajem telesnih označevalcev, pritrjenih na bolnika (rdeče kroglice).
OPOMBA: v primeru premika kože se lahko na primer položaj označevalcev telesa, prit-
rjenih na bolnika, rahlo razlikuje od položaja označevalcev telesa iz podatkov slike, če-
prav je bolnik nameščen v izocenter.
 

5.

Preverite, ali je v zgornjem desnem kotu zaslona prikazana možnost OK ali Proceed with
Verification. Ti ikoni sta prikazani, kadar:
je odklon med izocentrom zdravljenja in izocentrom linearnega pospeševalnika manjši od
mejne vrednosti natančnosti za izbrani referenčni sistem (glejte Stran 187),
je natančnost vzdrževana vsaj pet sekund.

Uporaba premika za linearne pospeševalnike Varian
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Robotics

Če je za vaš sistem konfigurirana možnost ExacTrac Robotics, je mogoče kote nagibanja
(translacijska in rotacijska odstopanja) popraviti, kot je opisano v razdelku Stran 282.

Preverjanje verodostojnosti premikanja obsevalne mize za obsevalne mize Varian Exact/ETR

Pri aktiviranju oddaljenega premika obsevalnih miz Varian Exact/ETR sistem ExacTrac izvede
preverjanje verodostojnosti, s katerim potrdi, da je premikanje obsevalne mize, ki ga zabeleži
infrardeči sistem za sledenje, skladno z ocenjenim premikanjem obsevalne mize. To se izračuna
glede na ukaze za premike, poslane v obsevalno mizo od začetka postopka nameščanja položaja.
Če je gibanje obsevalne mize, ki ga sporoča infrardeči sistem za sledenje, znatno manjše od
ocenjenega gibanja, sistem ExacTrac zaustavi postopek samodejnega nameščanja položaja in
prikaže ikono neuspelega postopka:

Slika 126 
Postopek samodejnega nameščanja lahko znova zaženete tako, da kliknete možnost Restart
Positioning. Če sistem med nameščanjem položaja znova sporoči takšno stanje napake, se za
podporo pri prilagajanju nastavitev sistema obrnite na družbo Brainlab.
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12.3 Korekturni premik za linearne pospeševalnike
Elekta

Splošne informacije

Korekturni rentgenski premik je po izračunu prikazan in ga je mogoče prenesti neposredno v
sistem Elekta.
OPOMBA: za informacije o uporabi referenčnega okvirja iGUIDE glejte str. 181.
 

OPOMBA: korekcijo je treba vedno izvesti pri kotu obsevalne mize 0°, tudi če načrt zdravljenja ne
vsebuje obsevalnega polja pri kotu obsevalne mize 0°. Obsevalno mizo je treba potem obrniti v
načrtovani kot obsevalne mize.
 

OPOMBA: dovoljeno odstopanje nameščanja v nastavitvah bolnika v sistemu ExacTrac mora biti
manjše od dovoljenega odstopanja nameščanja v programski opremi iGUIDE.
 

Uporaba korekcijskega premika

Koraki

1.

Sistem ExacTrac izračuna in prikaže premik ter samodejno prenese premik v sistem MO-
SAIQ (3D) ali iGUIDE (6D):

Za ročno vnašanje v programsko opremo iGUIDE ni dovoljeno uporabljati premika 6D,
prikazanega v sistemu ExacTrac. Če povezovanje med sistemom ExacTrac in program-
sko opremo iGUIDE ne uspe, ponovno vzpostavite povezavo in še enkrat pošljite premik.

Korekturni premik za linearne pospeševalnike Elekta
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Koraki

2.

Poravnajte obsevalno mizo:
• Če uporabljate sistem iGUIDE HexaPOD RT Evo, za izvajanje premika glejte prikaz

programske opreme iGUIDE. Če je preslikani premik prevelik za kompenzacijo s siste-
mom HexaPOD, iGUIDE prenese dele preslikanega premika v TCS. Odvečni preslikani
premik in rotacijski odklon pozneje kompenzira sistem HexaPOD.
OPOMBA: če kot obsevalne mize odstopa več kot 2,9°, sistem ExacTrac pošlje 0°. Kot
obsevalne mize je treba kompenzirati ročno v skladu z indikatorjem premika, prikaza-
nem v sistemu ExacTrac. Kot obsevalne mize za nekoplanarni žarek mora biti ročno
poravnan v skladu z indikatorjem premika ExacTrac pred potencialnim preverjanjem.
 

• Če kot naklona ali zasuka presega omejitev sistema HexaPOD RT Evo, ponovno po-
ravnajte bolnika in ponovno izvedite rentgensko slikanje.

• Če uporabljate le sistem MOSAIQ, za izvajanje premika z možnostjo CMA (Couch Mo-
ve Assistant – pomoč pri premikanju obsevalne mize) glejte prikaz sistema MOSAIQ.
OPOMBA: kot obsevalne mize (izračunano odstopanje ali za nekoplanarni žarek) je tre-
ba kompenzirati ročno v skladu z indikatorjem premika, prikazanem v sistemu Exac-
Trac.
 

3.

Po prilagoditvi obsevalne mize na zavihku Marker View preverite naslednje:
• ali je oranžni križec, ki označuje izocenter zdravljenja, v središču modrega križca linear-

nega pospeševalnika,
• ali se položaj telesnih označevalcev, določenih v slikovnih podatkih (modri križci), uje-

ma s položajem telesnih označevalcev, pritrjenih na bolnika (rdeče kroglice).
OPOMBA: v primeru premika kože se lahko na primer položaj označevalcev telesa, prit-
rjenih na bolnika, rahlo razlikuje od položaja označevalcev telesa iz podatkov slike, če-
prav je bolnik nameščen v izocenter.
 

4.

Preverite, ali je v zgornjem desnem kotu zaslona prikazana možnost OK ali Proceed with
Verification. Ti ikoni sta prikazani, kadar:
je odklon med izocentrom zdravljenja in izocentrom linearnega pospeševalnika manjši od
mejne vrednosti natančnosti za izbrani referenčni sistem (glejte Stran 187),
je natančnost vzdrževana vsaj pet sekund.
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13 PREVERJANJE
RENTGENSKIH ŽARKOV

13.1 Standardno preverjanje rentgenskih žarkov

Splošne informacije

Po zaključeni korekciji rentgenskih žarkov lahko kadar koli med zdravljenjem izvedete standardno
preverjanje rentgenskih žarkov, da zagotovite nadaljnjo natančnost določanja položaja.
Preverjanje rentgenskih žarkov je mogoče tudi, če je obsevalna miza zasukana v položaj za
nekoplanarni žarek.

Varnostne opombe

Preverjanje rentgenskih žarkov je treba izvajati med zdravljenjem v primeru premika
bolnika ali prilagoditve kota oz. zasuka obsevalne mize.

Sistem ExacTrac prikaže vse položaje, v katerih je mogoče preverjanje rentgenskih žarkov
in v katerih viri rentgenskih žarkov niso zakriti z gantrijem.

Preverjanje rentgenskih žarkov je obvezno, kadar izvajate radiokirurgijo brez okvirja, saj se
lahko položaj namestitvene matrike za radiokirurgijo brez okvirja med frakcijami rahlo
spreminja in se lahko tudi razlikuje od položaja CT/angio lokalizatorja in tarčnega
nameščevalnika za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja, pritrjenih med slikanjem CT.

Podjetje Brainlab močno priporoča izvajanje rentgenskega preverjanja po vsaki spremembi
položaja obsevalne mize.

PREVERJANJE RENTGENSKIH ŽARKOV
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Standardno preverjanje rentgenskih žarkov: enojni generator

Slika 127 

Standardno preverjanje rentgenskih žarkov: Dvojni generator

Slika 128 

Standardno preverjanje rentgenskih žarkov
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Preverjanje rezultata zlitja

①

Slika 129 
Odstopanje vertikalnega kota (kota obsevalne mize) se izračuna glede na načrtovani kot
obsevalne mize ①.

Barvna koda Rezultat zlitja

Temno modra Vrednost je znotraj dovoljenih odstopanj.

Rdeča Vrednost je presegla določene omejitve preve-
rjanja rentgenskih žarkov (glejte str. 138).

Svetlo modra
Vrednost, ki jo je mogoče kompenzirati s siste-
mom ExacTrac Robotics, je prikazana poleg
rezultata premika (glejte str. 284).

Oranžna

Vrednost zlitja rentgenskih žarkov je znotraj do-
voljenega odstopanja, vendar je IR zaznal od-
stopanje, ko je bila aktivirana možnost Perform
IR to X-ray Consistency Check (glejte str.
143).

Izvajanje preverjanja rentgenskih žarkov: dvojni generatorji

Koraki

1. Poskrbite za izbiro pravega žarka pri linearnem pospeševalniku in pri sistemu ExacTrac.

2. Obsevalno mizo premaknite v načrtovani kot obsevalne mize glede na prikaz kota obse-
valne mize sistema ExacTrac.

3. Pritisnite možnost X-ray Verification.
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Koraki

4.

Preglejte in preverite samodejno izbrane energijske ravni obsevanja za obe rentgenski
cevi.
Če želite spremeniti rentgensko sliko, pritisnite možnost Modify za levo ali desno cev, na-
to pa pritisnite možnost Apply, da shranite spremenjene nastavitve.

5. Na konzoli pridobite rentgenske slike tako, da pritiskate rentgenski sprožilec toliko časa,
da se na zaslonu prikaže rentgenska slika.

6. Po potrebi prilagodite kontrast slike in upodabljanje (glejte Stran 229).

7.

Pritisnite Next in se pomaknite do možnosti za zlitje slik (glejte Stran 213).
• Omejitev zlitja za kostno zlitje je med preverjanjem rentgenskih žarkov samodejno ome-

jena na 5 mm.
• Omejitev zlitja se ne uporablja pri zlitju vsajenih označevalcev.

Izvedite zlitje slik.

8.

Če premik presega določeno omejitev preverjanja rentgenskih žarkov (glejte Stran 143),
je ustrezna vrednost prikazana rdeče in v območju proceed with calculated shift so pri-
kazane naslednje dodatne možnosti:
• Če izberete možnost Ignore Shift, se brez kakršnih koli sprememb premaknete na za-

slon za določanje položaja. Izračunani premik bo na zaslonu za določanje položaja pri-
kazan kot neupoštevan.

• Če izberete možnost Apply Shift, bo premik uporabljen in prikazan na zaslonu za dolo-
čanje položaja kot uporabljen. Nadaljujte glede na navodila za uporabo korekcijskega
premika: str. 249.

Izvajanje preverjanja rentgenskih žarkov: enojni generator (z nadzorom prek programske opreme)

Koraki

1. Poskrbite za izbiro pravega žarka pri linearnem pospeševalniku in pri sistemu ExacTrac.

2. Obsevalno mizo premaknite v načrtovani kot obsevalne mize glede na prikaz kota obse-
valne mize sistema ExacTrac.

3. Pritisnite možnost X-ray Verification.

4. Preglejte in preverite samodejno izbrane energijske ravni obsevanja za rentgensko cev 1.

5. V skladu z navodili na zaslonu pridobite rentgensko sliko prek možnosti Tube 1.

6.
Po potrebi prilagodite kontrast slike in upodabljanje (glejte Stran 229).
Rentgenska slika mora približno ustrezati predogledu slike DRR na desni strani, da se
omogoči natančno zlitje slik.

7. V skladu z navodili na zaslonu za možnost Tube 2 znova izvedite korake od 2 do 4.

8.

Pritisnite Next in se pomaknite do možnosti za zlitje slik (glejte Stran 213).
• Omejitev zlitja za kostno zlitje je med preverjanjem rentgenskih žarkov samodejno ome-

jena na 5 mm.
• Omejitev zlitja se ne uporablja pri zlitju vsajenih označevalcev.

Izvedite zlitje slik.

9.

Če premik presega določeno omejitev preverjanja rentgenskih žarkov (glejte Stran 143),
je ustrezna vrednost prikazana rdeče in v območju proceed with calculated shift so pri-
kazane naslednje dodatne možnosti:
• Če izberete možnost Ignore Shift, se brez kakršnih koli sprememb premaknete na za-

slon za določanje položaja. Izračunani premik bo na zaslonu za določanje položaja pri-
kazan kot neupoštevan.

• Če izberete možnost Apply Shift, bo premik uporabljen in prikazan na zaslonu za dolo-
čanje položaja kot uporabljen. Nadaljujte glede na navodila za uporabo korekcijskega
premika: str. 249.
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Izvajanje preverjanja rentgenskih žarkov: enojni generator (brez nadzora prek programske opreme)

Koraki

1. Poskrbite za izbiro pravega žarka pri linearnem pospeševalniku in pri sistemu ExacTrac.

2. Obsevalno mizo premaknite v načrtovani kot obsevalne mize glede na prikaz kota obse-
valne mize sistema ExacTrac.

3. Pritisnite možnost X-ray Verification.

4. Izberite ustrezno energijsko raven obsevanja.

5. V skladu z navodili na zaslonu pridobite rentgensko sliko prek možnosti Tube 1.

6.
Po potrebi prilagodite kontrast slike in upodabljanje (glejte Stran 229).
Rentgenska slika mora približno ustrezati predogledu slike DRR na desni strani, da se
omogoči natančno zlitje slik.

7. V skladu z navodili na zaslonu pridobite rentgensko sliko prek možnosti Tube 2.

8.

Pritisnite Next in se pomaknite do možnosti za zlitje slik (glejte Stran 213).
• Omejitev zlitja za kostno zlitje je med preverjanjem rentgenskih žarkov samodejno ome-

jena na 5 mm.
• Omejitev zlitja se ne uporablja pri zlitju vsajenih označevalcev.

Izvedite zlitje slik.

9.

Če premik presega določeno omejitev preverjanja rentgenskih žarkov (glejte Stran 143),
je ustrezna vrednost prikazana rdeče in v območju proceed with calculated shift so pri-
kazane naslednje dodatne možnosti:
• Če izberete možnost Ignore Shift, se brez kakršnih koli sprememb premaknete na za-

slon za določanje položaja. Izračunani premik bo na zaslonu za določanje položaja pri-
kazan kot neupoštevan.

• Če izberete možnost Apply Shift, bo premik uporabljen in prikazan na zaslonu za dolo-
čanje položaja kot uporabljen. Nadaljujte glede na navodila za uporabo korekcijskega
premika: str. 249.

Varnostne opombe

Pred pridobivanjem rentgenskih slik se prepričajte, da vidnega polja med rentgenskimi
cevmi in ploskimi ploščami ne ovira gantrij. To lahko storite prek video monitorjev v
nadzorni sobi. Ne pozabite, da je treba na konzoli rentgena izbrati ustrezno rentgensko cev
za vsako zahtevano sliko.

Pred izvajanjem preverjanja rentgenskih žarkov potrdite, da je obsevalna miza zasukana v
pravilen položaj za podano polje. Spreminjanje kota obsevalne mize med izvajanjem
preverjanja rentgenskih žarkov lahko sproži sistemsko napako.

Če je bil za korekcijo rentgenskih žarkov uporabljen virtualni izocenter (glejte Stran 164),
bo naknadno preverjanje rentgenskih žarkov dejansko malo manj natančno od začetne
korekcije rentgenskih žarkov. Do tega pride zlasti v primeru, če kostna anatomija ni
zadostno vidna med položajem bolnika v izocentru.
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13.2 Hitro preverjanje
Pridobivanje rentgenske slike

Splošne informacije

Če uporabljate enojni generator rentgenskih žarkov in imate ustrezno licenco, lahko na zavihku
Snap Verification pridobite posamezne rentgenske slike. Te slike je mogoče pridobiti kadar koli
med postopkom zdravljenja, pri čemer je z njimi mogoče preveriti trenutno natančnost določanja
položaja.
Omejitev, nastavljena za hitro preverjanje, velja le za premike v zadevni ravnini. Dejanski 3D
premik bo vedno večji od premika v ravnini.

Hitro preverjanje rentgenskih žarkov uporabi samo eno sliko z ene cevi za ugotavljanje
položaja bolnika, zato so sposobnosti pravilnega zaznavanja položaja bolnika omejene.
Hitro preverjanje tako zagotavlja le namige, prikazane v obliki besedilnih sporočil. Vedno
dvakrat preverite samodejno zaznavanje odklona hitrega preverjanja rentgenskih žarkov.

Hitro pridobivanje rentgenske slike

Slika 130 

Hitro preverjanje
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Pridobivanje rentgenskih slik

Koraki

1.

Nastavite trenuten položaj rotacije gantrija v indikatorju Obstruction in prikažite, ali gantrij
oz. drugi del linearnega pospeševalnika (npr. sestavni deli za slikanje kV, nameščeni na
gantrij) blokira izbrano cev. Rotacijo gantrija lahko spremenite z miško:

Model nastavite v isti položaj kot pravi gantrij. Zelena pika označuje, da je os slikanja neo-
virana, rdeča pika pa označuje, da je pogled blokiran.
OPOMBA: če uporabljate ADI, se prikazani gantrij ob dogodku Clinac Ready v sistemu
zdravljena samodejno nastavi na kot dejanskega gantrija. Načrtovani kot gantrija priprav-
ljenega žarka je označen z modro barvo.
 

2. Izberite rentgensko cev, s katero naj bo posneta slika (Tube 1 ali Tube 2).

3.
• Izberite ustrezno energijsko raven obsevanja (brez nadzora prek programske opreme).
• Ali pa bo energijska raven obsevanja nastavljena samodejno (z nadzorom prek pro-

gramske opreme).

4. Prek izbrane cevi pridobite rentgensko sliko.

Varnostne opombe

Za kar najboljšo natančnost med hitrim preverjanjem ne pozabite na izmenično uporabo
cevi 1 in cevi 2.

Pred pridobivanjem rentgenskih slik se prepričajte, da vidnega polja med rentgenskimi
cevmi in ploskimi ploščami ne ovira gantrij. To lahko storite prek video monitorjev v
nadzorni sobi. Ne pozabite, da je treba na konzoli rentgena izbrati ustrezno rentgensko cev
za vsako zahtevano sliko.
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13.2.1 Hitro preverjanje – na podlagi kostne anatomije

Splošne informacije

Če je bil začeten korekcijski premik rentgenskih žarkov izračunan na podlagi kostnega zlitja (glejte
Stran 213), je treba izvesti naslednje korake preverjanja.

Hitro preverjanje temelji na eni sami rentgenski sliki, pri čemer se izračunajo le premiki v
zadevni ravnini. Dejanski 3D premik bo večji od premika v ravnini. Odstopanje v
natančnosti, navedeno na zaslonu, je treba zato natančno preveriti.

Hitro preverjanje

Slika 131 

Preverjanje natančnosti

Koraki

1. Po potrebi prilagodite kontrast slike (glejte Stran 229).

2. Sprejeti premik Tolerance prilagodite glede na zahtevano razdaljo v mm v ravnini. Krogi
dovoljenega odstopanja so ustrezno prikazani.

3. Preverite, ali sta moder križec (izocenter linearnega pospeševalnika) in oranžen križec
(izocenter bolnika) nameščena identično.

4. Preverite, ali je oranžen križec (izocenter bolnika) tudi popolnoma obkrožen z rdečim in
belim krogom dovoljenega odstopanja.

5. S funkcijami prekrivanja slik (glejte Stran 265) lahko preverite, ali je bilo samodejno zlitje
izvedeno pravilno.

Hitro preverjanje
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Postopek v primeru odstopanj

ExacTrac prikaže opozorilno sporočilo (glejte Slika 131), če se ugotovi znaten odklon v
natančnosti. Zaustavite zdravljenje in izvedite popolno preverjanje rentgenskih žarkov (glejte
Stran 257), da obnovite pravilen položaj bolnika.

Funkcije prekrivanja slik

Sestavni del Funkcija

X-ray – DRR S tem drsnikom lahko prilagodite prikaz rentgenske slike in slike DRR
ter prikažete več slike DRR in manj rentgenske slike ali obratno.

Add Z rentgensko sliko prekrije sliko DRR. Obe sliki sta prikazani v sivih
odtenkih.

Amber/Blue Rentgensko sliko (prikazana v modri barvi) prekrije s sliko DRR (pri-
kazana v oranžni barvi).

Spyglass

Ta možnost prikaže del slike DRR za lažjo primerjavo z rentgensko
sliko.
• Lupo premaknete tako, da kliknete in zadržite levo miškino tipko ter

jo povlečete po zaslonu.
• Lupo je mogoče prilagoditi z drsnikom Small -> Large, ki se prika-

že, kadar je izbrana možnost lupe.
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13.2.2 Hitro preverjanje – na podlagi vsajenih označevalcev

Splošne informacije

Če je bil začeten korekcijski premik rentgenskih žarkov izračunan na podlagi zlitja vsajenih
označevalcev (glejte Stran 213), je treba izvesti naslednje korake preverjanja.

Hitro preverjanje temelji na eni sami rentgenski sliki, pri čemer se izračunajo le premiki v
zadevni ravnini. Dejanski 3D premik bo večji od premika v ravnini. Odstopanje v
natančnosti, navedeno na zaslonu, je treba zato natančno preveriti.

Hitro preverjanje

Slika 132 

Preverjanje natančnosti

Koraki

1. Po potrebi prilagodite kontrast slike in upodabljanje (glejte Stran 229).

2. Prilagodite premik označevalcev Tolerance na zahtevano raven v mm. Prikazani krogi
dovoljenega odstopanja se ustrezno prilagodijo.

3. Preverite, ali so rdeči in beli krogi dovoljenega odstopanja (označujejo položaj označeval-
cev, kot je določen v nastavitvah bolnika) ter vsajeni označevalci nameščeni identično.

4.

Preverite, ali velja naslednje:
• Dolgi označevalci: rdeč in bel krog dovoljenega odstopanja pravilno obkroža vsako

končno točko označevalca.
• Kratki označevalci: središčna točka vsakega vsajenega označevalca je popolnoma ob-

krožena z rdečim in belim krogom dovoljenega odstopanja.

Hitro preverjanje

266 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



Koraki

5.

Če je bilo samodejno zaznavanje označevalcev, ki ga izvede programska oprema, uspeš-
no, se prikažejo tudi zeleni križci:
• Dolgi označevalci: potrdite, da je zeleni križec nameščen neposredno nad vsako konč-

no točno označevalca ter da je vsak križec obkrožen z rdečim in belim krogom dovolje-
nega odstopanja.

• Kratki označevalci: potrdite, da je zeleni križec nameščen neposredno nad vsakim za-
znanim vsajenim označevalcem ter da je vsak križec obkrožen z rdečim in belim kro-
gom dovoljenega odstopanja.

Postopek v primeru odstopanj

Če samodejno zaznavanje označevalcev ne uspe in ugotovite znaten odklon v natančnosti,
zaustavite zdravljenje in izvedite popolno preverjanje rentgenskih žarkov (glejte Stran 257), da
obnovite pravilen položaj bolnika.

PREVERJANJE RENTGENSKIH ŽARKOV
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13.3 Nadzorovanje rentgenskega slikanja

Splošne informacije

Če imate na voljo nastavitev dvojnega generatorja rentgenskih žarkov in ustrezno licenco, lahko z
nadzorovanjem rentgenskih žarkov zagotovite stalno natančnost določanja položaja. Podobno kot
pri preverjanju rentgenskih žarkov ta postopek usklajuje notranje strukture ter določa in
kompenzira vse spremembe v položaju bolnika.
Zavihek X-ray Monitoring je na voljo, kadar se doseže stanje proceed with X-ray Verification
ali OK.

Zavihek za nadzorovanje rentgenskega slikanja

Slika 133 

Izvajanje nadzorovanja rentgenskih žarkov

Koraki

1. Preklopite na zavihek X-ray Monitoring in preverite nastavitve osvetlitve generatorja
rentgenskih žarkov, ki jih je samodejno nastavil sistem ExacTrac.

Nadzorovanje rentgenskega slikanja
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Koraki

2.

Nastavite trenuten položaj rotacije gantrija v indikatorju Obstruction in prikažite, ali gantrij
oz. drugi del linearnega pospeševalnika (npr. sestavni deli za slikanje kV, nameščeni na
gantrij) blokira izbrano cev. Rotacijo gantrija lahko spremenite z miško:

Model nastavite v isti položaj kot pravi gantrij. Zelena pika označuje, da je os slikanja neo-
virana, rdeča pika pa označuje, da je pogled blokiran.
Če uporabljate ADI, se prikazani gantrij ob dogodku Clinac Ready v sistemu zdravljena
samodejno nastavi na kot dejanskega gantrija. Načrtovani kot gantrija pripravljenega žar-
ka je označen z modro barvo.

3. Prek konzole ExacTrac posnemite rentgensko sliko.

4.

Vsak odklon v položaju bolnika med rentgensko sliko in sliko DRR se samodejno izračuna
po pridobljenih rentgenskih slikah. Izračun temelji na:
• 6D kostnem zlitju, če je začetna korekcija temeljila na kostnem zlitju.
• Zaznavanju vsajenih označevalcev, če je začetna korekcija temeljila na zaznavanju

vsajenih označevalcev.
Če je izračunani premik znotraj dovoljenega odstopanja, se prikaže OK in lahko nadalju-
jete z zdravljenjem. Pragovi preverjanja rentgenskih žarkov so določeni v nastavitvah bol-
nika, glejte str. 143.

PREVERJANJE RENTGENSKIH ŽARKOV
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Koraki

5.

Če izračunani premik presega pragove preverjanja rentgenskih žarkov, morate izbirati
med tremi možnostmi.

• Apply Shift: Izračunani premik se uveljavi in sistem ExacTrac samodejno preklopi na
zaslon za infrardeče določanje položaja za premik obsevalne mize. Če želite nadaljeva-
ti z zdravljenjem, morate bolnika znova namestiti.

• Analyze Shift: Pridobljene slike so prikazane na strani za prikaz zlitja korekcije rent-
genskih žarkov/v čarovniku za preverjanje, kjer jih lahko natančno analizirate (glejte str.
213).

• Ignore Shift: Premik se ignorira, ponovno nameščanje bolnika se ne izvede. Uporabnik
lahko neposredno pridobi rentgenske slike in prek njih znova preveri položaj bolnika.

Če želite nadaljevati z eno od treh možnosti, morate z drsnikom za prekrivanje potrditi zli-
tje. Če drsnika za prekrivanje ne uporabite, je pogovorno okno Continue with… onemo-
gočeno.

6. Po dokončanem preverjanju lahko odobrite zlitje, tako da aktivirate potrditveno polje Fusi-
on Approval (glejte str. 216).

Sistem ExacTrac prikaže vse položaje, v katerih je mogoče preverjanje rentgenskih žarkov
in v katerih viri rentgenskih žarkov niso zakriti z gantrijem.

Ne pritisnite gumbov za omogočanje premikanja na konzoli ali ročnem upravljalniku
ExacTrac, s katerimi omogočite premikanje bolnika med obsevanjem z žarki MV ali kV.

Nadzorovanje rentgenskega slikanja
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14 PREVERJANJE PREK
VIDEA

14.1 Uporaba preverjanja prek videa

Splošne informacije

Preverjanje prek videa zagotavlja neodvisno preverjanje položaja glede na zunanjo anatomijo
bolnika. Omogoča primerjavo slike videa v živo s predhodno pridobljeno referenčno sliko.
S preverjanjem prek videa lahko vidite, da se bolnikov položaj in njegova splošna drža ne
spreminjata v primerjavi z referenčno sliko, pridobljeno po korekciji/preverjanju z rentgenom.

Aktivacija preverjanja prek videa

Preverjanje prek videa je na voljo na zavihku Video Surveillance.

Pogled videa

Slika 134 

PREVERJANJE PREK VIDEA
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Pogled v živo

Če aktivirate možnost Live v območju Video Mode, se prikaže vir videa v živo.

Funkcije shranjevanja slik

Ko je bolnik pred začetkom prvega zdravljenja v potrjenem in pravilnem položaju za zdravljenje,
lahko pridobite referenčno sliko. V referenčno sliko morajo biti zajeti nekateri nepremični predmeti,
da se omogoči naknadno preverjanje in zagotovi doslednost nastavitev video kamere.

Možnosti

Acquire Reference: shrani referenčno sliko trenutnega položaja bolnika za primerjavo s položa-
jem bolnika med zdravljenjem.

Uporaba preverjanja prek videa
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14.1.1 Primerjava referenčnih slik in slik v živo

Splošne informacije

Referenčne slike lahko pridobite za različna obsevalna polja, vključno z odkloni obsevalne mize,
da vidite, ali se bolnik med ciklom zdravljenja premika.

Prikaz subtraktivne slike

Slika 135 

Možnosti

Subtract:
Črn zaslon označuje popolno ujemanje med sliko v živo in referenčno sliko.
Obarvana območja ali meglena slika označujejo odklone.

PREVERJANJE PREK VIDEA
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Dodatni prikaz slike

Slika 136 

Možnosti

Add: podvojeni robovi označujejo odklone.

Varnostna opomba

Prepričajte se, da se nastavitve kamere niso spremenile, tako da primerjajte položaj
nepremičnih predmetov, npr stojala linearnega pospeševalnika na referenčni sliki s
položajem v video pogledu v živo.

Uporaba preverjanja prek videa
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15 NAMEŠČANJE BOLNIKA S
SISTEMOM EXACTRAC
ROBOTICS

15.1 Uvod v sistem Robotics

Kaj je ExacTrac Robotics?

ExacTrac Robotics je sistem, ki izravnava odstopanja v rotacijskem položaju bolnika (podolžno
in prečno):
• Največji naklon (prečni kot nagiba): možnost izravnave ±2,7°
• Največji zasuk (podolžni kot nagiba): možnost izravnave ±4°
• Največji zasuk pri naklonu ±2°: možnost izravnave največ ±3°

Te privzete vrednosti, nastavljene za ExacTrac Robotics, so namenjene za zagotavljanje
ustrezne varnosti bolnika. Uporaba prevelikih kotov zasuka je lahko na primer nevarna, saj bolnik
v tem primeru ni več varno nameščen na obsevalni mizi. Vendar se lahko v posameznih primerih
nastavi tudi drugačen kot zasuka. Za več informacij se obrnite na podporo podjetja Brainlab.
ExacTrac pri vsakem zapiranju ali odpiranju datoteke bolnika in ob vsakem zagonu ali zaustavitvi
sistema preveri, ali je ExacTrac Robotics v ničelnem položaju. Po potrebi je ExacTrac Robotics
osrediščen tako, da je za naslednje zdravljenje bolnika v ničelnem položaju.
Korektivne ukrepe za preverjanje pravilne nastavitve bolnika, vključno s preverjanjem premika, ki
lahko nastane kot posledica samega postopka poravnave bolnika, mora obravnavati sistem, ki kot
orodje uporablja ExacTrac Robotics (npr. ExacTrac).

Podrobne informacije

Več informacij o sistemu ExacTrac Robotics najdete v navodilih Vodič po strojni opremi
uporabnika – Sistem za podporo bolnika.

NAMEŠČANJE BOLNIKA S SISTEMOM EXACTRAC ROBOTICS
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Sistem ExacTrac Robotics, nameščen na obsevalno mizo

Slika 137 

Ne uporabljajte sistema Robotics, če je npr. nameščena dodatna oprema za zdravljenje s
stožčastim snopom.

Razpoložljivost

ExacTrac Robotics je na voljo samo v kombinaciji s samodejnim določanjem položaja obsevalne
mize (glejte Stran 73 in Stran 194).

Zagon

Če je sistem ExacTrac Robotics nameščen in aktiviran (glejte Stran 119), se po izračunu
rotacijske korekcije (glejte Stran 213) samodejno inicializira za standardne postopke zdravljenja.
Zaradi varnostnih razlogov programska oprema ne aktivira sistema ExacTrac Robotics, dokler ne
izklopite njegovega napajalnega kabla.

Ročna prilagoditev nagiba

Sistem ExacTrac Robotics poleg samodejne korekcije položaja bolnika omogoča tudi ročno
izravnavanje kotnih odstopanj (glejte Stran 285).

Pred postopki zdravljenja brez sistema ExacTrac Robotics vedno preverite, ali je ExacTrac
Robotics v ničelnem položaju (npr. tako, da uporabite vodno tehtnico).

Zdravljenje s tehniko za zmanjševanje odhodnega toka

ExacTrac Robotics se pri zdravljenju s tehniko za zmanjševanje odvodnega toka ne aktivira.

Varnostne opombe

Po izklopu funkcije »Lock all« s pritiskom gumba »Lock all« na izdelkih Brainlab (gumb
preneha svetiti) je treba premikanje sistema Robotics vedno omogočiti iz notranjosti
obsevalnega prostora. (Samo za Robotics 2): Majhne premike sistema Robotics lahko
omogočite iz nadzorne sobe z gumbi za omogočanje premikanja na konzoli Varian (za
sisteme TrueBeam) ali ExacTrac (za sisteme, ki niso TrueBeam).

Uvod v sistem Robotics
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Če je nameščena dodatna oprema linearnega pospeševalnika (npr. za zdravljenja s
stožčastim snopom), preverite, ali je nameščen in aktiviran dodatni varnostni mehanizem,
ki preprečuje morebitne trke. Če ta ni na voljo, uporaba sistema Robotics ni dovoljena
zaradi nevarnosti trkov.
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15.2 Uporaba sistema ExacTrac Robotics
Zagon sistema ExacTrac Robotics

Splošne informacije

Pred zagonom je treba sprostiti zaklepne mehanizme sistema ExacTrac Robotics.

Bolnik med zagonom sistema ExacTrac Robotics ne sme biti na mizi.

Zagon

Ko sistem ExacTrac Robotics ni v uporabi, je običajno v načinu pripravljenosti. Sistem ExacTrac
Robotics se zato zažene istočasno z zagonom programske opreme ExacTrac.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Prikaže se sporočilo o zagonu:

Sporočilo o zagonu se ne prikaže.

Prilagoditev

Robotics 1.x Robotics 2.0

Koraki

1. Programska oprema ExacTrac najprej preveri trenutni položaj sistema ExacTrac Robo-
tics.

2. Če sistem ExacTrac Robotics ni v osrednjem položaju, ga ponastavite z gumbi za omo-
gočanje, kot narekuje sistemski poziv.

Uporaba sistema ExacTrac Robotics

278 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



Koraki

3.

Samo za Robotics 1.x: Ko je sistem ExacTrac Robotics v osrednjem položaju, znova
omogočite njegove zaklepne mehanizme.
V nadaljevanju jih lahko onemogočite samo pri korekciji nagiba (glejte Stran 282 in Stran
285). Več informacij o upravljanju sistema ExacTrac Robotics najdete v Vodič po stroj-
ni opremi uporabnika – Sistem za podporo bolnika.

Samodejno umerjanje (Robotics 1.x)

Če je bil sistem ExacTrac Robotics pred zagonom izklopljen ali je bil aktiviran gumb za sprostitev
servisne zavore, je treba sistem ExacTrac Robotics umeriti.

Slika 138 

Koraki

1. Za nadaljevanje pritisnite Ok.

2. Samodejno umerjanje lahko traja do 30 sekund.

Samodejno umerjanje (Robotics 2.0)

Če je bil aktiviran gumb za sprostitev servisne zavore ali je prišlo do napake pri premikanju
sistema ExacTrac Robotics, je treba sistem umeriti. Če je potrebno samodejno umerjanje, se v
poljih »Roll« in »Pitch« prikaže znak ?.

Slika 139 

Koraki

1. Pritisnite upravljalnik obsevalne mize, da zaženete samodejno umerjanje sistema Robo-
tics.

NAMEŠČANJE BOLNIKA S SISTEMOM EXACTRAC ROBOTICS
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Koraki

2. Samodejno umerjanje lahko traja do 30 sekund.

Bolnik med umerjanjem sistema ExacTrac Robotics ne sme biti na mizi.

Odpravljanje težav

Če sistema ExacTrac Robotics ni mogoče zagnati, se prikaže ustrezno sporočilo.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Preverite, ali:
• je sistem vklopljen,
• so napajalni kabli naprave Bluetooth pravilno povezani,
• je vzpostavljena povezava Bluetooth (modra lučka LED na napravi Bluetooth sveti),
• je akumulator napolnjen, kar označuje lučka LED na sistemu ExacTrac Robotics. Če je

akumulator izpraznjen, lučka LED sveti rdeče.
Samo za Robotics 1.x: Lučka LED za napako na sistemu ExacTrac Robotics sveti. V tem
primeru izklopite napravo in jo znova vklopite ter preverite, ali je težava odpravljena.
Samo za Robotics 2.0:

Koraki

1.

Programska oprema Robotics 2.0 v primeru neuspešnega zagona prikaže sporočilo o
napaki:

Kliknite Ok, da potrdite sporočilo o napaki.

Uporaba sistema ExacTrac Robotics
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Koraki

2.

Prikaže se novo sporočilo:

Kliknite Retry, da preverite, ali je napako mogoče popraviti.

3. Sistem Robotics bi se moral zdaj uspešno zagnati. Če težave ne odpravite, se obrnite na
podporo podjetje Brainlab.

Več informacij o upravljanju sistema ExacTrac Robotics najdete v Vodič po strojni opremi
uporabnika – Sistem za podporo bolnika.
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15.2.1 Samodejna korekcija kota nagiba

Splošne informacije

Ko potrdite rotacijsko korekcijo (glejte Stran 213), se samodejno prikaže poziv za korekcijo
rotacijskih odstopanj s sistemom ExacTrac Robotics.
Če je omogočena samodejna rotacija obsevalne mize (glejte Stran 119), se navpični kot bolnika
izniči z obračanjem mize okoli navpične osi.

Varnostne opombe

Odvisno od zahtevane rotacijske korekcije se lahko vrhnji del obsevalne mize med
nameščanjem precej nagne. Da preprečite zdrs bolnika z obsevalne mize, se prepričajte, da
je bolnik varno nameščen ter da med njim in prevleko mize ni nobenih nevarnih predmetov
(npr. brisač).

Poskrbite, da pogled na bolnika med premikanjem s sistemom ExacTrac Robotics ne bo
oviran.

Pred zagonom postopka samodejne namestitve bolnika s sistemom ExacTrac Robotics
mora biti gantrij linearnega pospeševalnika v začetnem položaju (0° ali 180°).

Če sistema Robotics ne uporabljate s programsko opremo ExacTrac, ga nastavite na 0°
(zdravljenje brez sistema Robotics).

Namestitev bolnika s sistemom Robotics 1.x

Koraki

1. Upoštevajte navodila, prikazana v pozivih programske opreme ExacTrac.

2.

Odvisno od kota nagiba, ki ga je treba popraviti, se lahko prikaže spodnji poziv.

Slika 140 

3. Prepričajte se, da ne obstaja nevarnost trka gantrija/mize.

4. Za nadaljevanje pritisnite Ok.

Namestitev bolnika s sistemom Robotics 2.0

Koraki

1. Upoštevajte navodila, prikazana v pozivih programske opreme ExacTrac.

Uporaba sistema ExacTrac Robotics
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Koraki

2. Odvisno od kota nagiba, ki ga je treba popraviti, se v pogovornem oknu za premikanje
prikaže pričakovani navpični premik.

3. Prepričajte se, da ne obstaja nevarnost trka gantrija/mize.

Izvajanje korekcije nagiba

Prepričajte se, da ne obstaja nevarnost trka gantrija in mize ali druge opreme.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Koraki

1.

Omogočite samodejno korekcijo kota nagiba:
• Za obsevalne mize Varian Exact/ETR in TrueBeam pritisnite gumbe za omogočanje po-

stopka na obeh straneh upravljalnika, da omogočite samodejno premikanje obsevalne
mize (glejte Stran 73 in Stran 194).

2. ExacTrac Robotics prilagodi kote nagiba glede na izračunane vrednosti korekcije.

3. Ko sistem ExacTrac Robotics zaključi postopek korekcije kotov nagiba, se sistemski po-
zivi zaprejo.

4.
Če nastavitve programske opreme ExacTrac vključujejo samodejno določanje položaja
obsevalne mize (glejte Stran 73 in Stran 194), se samodejno popravijo tudi napake presli-
kave, obsevalna miza pa se premakne v ustrezen položaj za zdravljenje.

5. V nasprotnem primeru lahko morebitne napake preslikave popravite ročno na standarden
način s krmilniki obsevalne mize.

Premikanje sistema Robotics 1.x

Premikanje sistema ExacTrac Robotics 1.x zaradi varnostnih razlogov ni mogoče omogočiti s
konzolo. Sistem Robotics vedno omogočite z upravljalnikom obsevalne mize.

Premikanje sistema Robotics 2.0

Premikanje sistema ExacTrac Robotics 2.0 lahko omogočite s:
• konzolo ExacTrac ali ročnim upravljalnikom ExacTrac za sisteme, ki niso TrueBeam,
• konzolo Varian ali z upravljalnikom obsevalne mize Varian za sisteme TrueBeam.
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Premikanja sistema ExacTrac Robotics zaradi varnostnih razlogov ni mogoče omogočiti s
konzolo za znatne premike proti glavi gantrija. Če želite vzglavni del mize dvigniti za več kot 5 cm,
je treba omogočiti korekcijo iz obsevalnega prostora.
Premikanje sistema ExacTrac Robotics s konzolo je prav tako onemogočeno, kadar je na
linearnem pospeševalniku nameščena dodatna oprema in ExacTrac prejme te informacije iz
načrta DICOM.
V teh primerih ExacTrac prikaže sporočilo in omogoči gumbe Lock all sistema Robotics 2.0.
Vstopite v obsevalni prostor in onemogočite gumbe Lock all ter omogočite korekcijo z ročnim
upravljalnikom mize od znotraj. Vedno se prepričajte, da ne obstaja nevarnost trka gantrija in mize
ali druge opreme.
Majhne premike sistema Robotics lahko omogočite iz nadzorne sobe z gumbi za omogočanje
premikanja na konzoli Varian (za sisteme TrueBeam) ali ExacTrac (za sisteme, ki niso TrueBeam).

Nevarnost trka

Če izračunanega premikanja sistema Robotics navzgor proti gantriju ni mogoče izvesti zaradi
nevarnosti trka z gantrijem, upoštevajte ta postopek:
• Prekličite premikanje sistema Robotics (ter prikazano pogovorno okno ADI Positioning in

morebitne čakajoče premike v konzoli TrueBeam (če uporabljate obsevalno mizo TrueBeam)).
• Ročno spustite obsevalno mizo, da lahko potem nagnete sistem Robotics navzgor.
• Pritisnite Restart Positioning, da uveljavite premikanje sistema Robotics in obsevalne mize.

Naslednji koraki

Koraki

1. Po potrebi lahko pridobite dodatne potrditvene slike (glejte Stran 257).

2. Ko je bolnik pravilno nameščen, lahko zaženete postopek zdravljenja z obsevanjem.

Odvečni premiki

Ker je določen največji kot naklona in zasuka, ki ga lahko kompenzira sistem ExacTrac Robotics,
je mogoče, da se je pojavil odvečni premik. Največje korekcije kota so:
• Največji naklon (prečni kot nagiba): možnost izravnave ±2,7°
• Največji zasuk (podolžni kot nagiba): možnost izravnave ±4°
• Največji zasuk pri naklonu ±2°: možnost izravnave največ ±3°
Če izračunani premik presega meje naklona in/ali zasuka, je največja vrednost, ki jo lahko sistem
ExacTrac Robotics popravi, prikazana poleg rezultata premika.

Če odvečni premik preseže rotacijsko mejno vrednost IR, se namesto ikone OK prikaže ikona
Rotational Deviation:
• Če je odvečni premik sprejemljiv in pod mejno vrednostjo IR (prikazana je ikona OK), ni treba

storiti več nič.
• Če odvečni premik ni sprejemljiv in presega mejno vrednost IR (prikazana je ikona Rotational

Deviation), podjetje Brainlab priporoča ponovno poravnavo bolnika na obsevalni mizi. V tem
primeru je treba zajeti novo sliko za preverjanje.

Uporaba sistema ExacTrac Robotics
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15.3 Ročno prilagajanje nagiba

Splošne informacije

Če želite s sistemom ExacTrac Robotics vklopiti ročno prilagoditev nagiba, pritisnite Manual Tilt
na plošči za krmarjenje.

Pogovorno okno za ročno prilagoditev nagiba

Robotics 1.x Robotics 2.0

Postopek ročne prilagoditve nagiba (Robotics 1.x)

Koraki

1. Kliknite 1.0°, 0.5° ali 0.1°, da določite intervale za premikanje sistema ExacTrac Robo-
tics.

2.

Če želite omogočiti lažje premikanje, pritisnite gumbe na upravljalniku obsevalne mize.
Hkrati izberite eno od teh možnosti:
• Kliknite LEFT (Leva) ali RIGHT (Desna), da podolžno nagnete mizo v ustrezni smeri.
• Kliknite UP ali DOWN, da prečno nagnete mizo v ustrezni smeri.
• Če kliknete CENTER, se obsevalna miza premakne v ničelni položaj.
• S klikom možnosti ALIGN v posebnih primerih omogočite dodatno korekcijo poravnano-

sti ciljnega nameščevalnika s fantomom z izocentrom. To funkcijo uporabite le, kadar ne
izvajate rentgenske korekcije.

• Kliknite LOCK Position, da premaknete sistem ExacTrac Robotics v zaklenjeni polo-
žaj. Zdaj lahko omogočite varnostne zaklepe za veliko obremenitev.

3. S klikom možnosti STOP takoj zaustavite kakršno koli premikanje sistema ExacTrac Ro-
botics.

4. Če kliknete možnost Done, se pogovorno okno Manual Tilt Device zapre.

5.

Če v pogovornem oknu ne storite nobenega dejanja, se sistem ExacTrac Robotics po
dveh minutah samodejno zaustavi. Če vklopite funkcijo premikanja, se sistem ExacTrac
Robotics samodejno znova zažene po štirih sekundah. Kadar sistema ExacTrac Robo-
tics ne uporabljate, zaprite pogovorno okno, da preprečite praznjenje akumulatorja.

NAMEŠČANJE BOLNIKA S SISTEMOM EXACTRAC ROBOTICS
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Postopek ročne prilagoditve nagiba (Robotics 2.0)

Koraki

1. Kliknite 1.0°, 0.5° ali 0.1°, da določite intervale za premikanje sistema ExacTrac Robo-
tics.

2.

• Kliknite LEFT ali RIGHT, da podolžno nagnete mizo v ustrezni smeri.
• Kliknite UP ali DOWN, da prečno nagnete mizo v ustrezni smeri.
• Če kliknete CENTER, se obsevalna miza premakne v ničelni položaj.
• Kliknite Move to LOCK Position, da premaknete sistem ExacTrac Robotics v zakle-

njeni položaj. Zdaj lahko omogočite servisne zaklepe.
Pri zahtevi za izvedbo premikanja (gumbi za premikanje so obarvani sivo), pritisnite gum-
be za omogočanje na upravljalniku obsevalne mize in izvedite premikanje.

3. S klikom možnosti STOP takoj zaustavite kakršno koli premikanje sistema ExacTrac Ro-
botics.

4. Če kliknete možnost Done, se pogovorno okno Robotics Manual Tilt zapre.

5. Kadar sistema ExacTrac Robotics ne uporabljate, zaprite pogovorno okno, da preprečite
praznjenje akumulatorja.

Varnostna opomba

Ne uporabljajte pogovornega okna Robotics Manual Tilt za prilagoditev kotov, ki so
izpeljani izključno na podlagi sledenja z infrardečo napravo. Prilagodite lahko le rotacije,
določene z rentgensko korekcijo. Ni nujno, da so koti, izpeljani na podlagi sledenja z
infrardečo napravo, zanesljivi.

Ročno prilagajanje nagiba
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15.3.1 Samodejno umerjanje (samo za Robotics 2.0)

Splošne informacije

Če je bil aktiviran gumb za sprostitev servisne zavore ali je sistem Robotics med nameščanjem
odkril napako pri premikanju, je morda potrebno samodejno umerjanje (»ponastavitev«) sistema
ExacTrac Robotics 2.0. V tem primeru nadaljnji premiki ne bodo možni:

Slika 141 

Postopek samodejnega umerjanja

Koraki

1.

Pred postopkom ponastavitve se prepričajte, da na obsevalni mizi ni bolnika. Zaprite bol-
nika v sistemu ExacTrac in odprite pogovorno okno Manual Tilt. Zaprite trenutnega bolni-
ka in odprite pogovorno okno Robotics Manual Tilt. Znak ? v poljih Roll in Pitch ozna-
čuje, da je potrebno samodejno umerjanje:

2. Upoštevajte navodila in pritisnite upravljalnik obsevalne mize, da zaženete samodejno
umerjanje sistema Robotics.

3. Znova zaženite klinični potek dela.

NAMEŠČANJE BOLNIKA S SISTEMOM EXACTRAC ROBOTICS
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15.4 Obseg zdravljenja s sistemom Robotics

Splošne informacije

Navpični obseg zdravljenja pri uporabi programske opreme ExacTrac v kombinaciji s sistemom
ExacTrac Robotics in obsevalno mizo Varian Exact je lahko za nekatere načine zdravljenja
omejen, odvisno od položaja gantrija. 
To je zato, ker je zgornjo površino plošče obsevalne mize za slikanje Brainlab zaradi varnostnih
razlogov (tj. za namene preprečevanja trka bolnika in gantrija) mogoče premakniti največ 1,1 cm
nad izocenter.
Zaradi tega za nekatere kote naklona navzdol ni mogoče izvesti navpičnega premikanja
obsevalne mize, ki omogoča premik bolnika v izocenter.
Navpični podaljšani potovalni doseg obsevalne mize Varian Exact lahko uporabite samo, če gantrij
obrnete za najmanj 45° (lestvica IEC).

Primer

①

②

Slika 142 

Št. Sestavni del

① Največji navpični premik: 1,1 cm

② Naklon navzdol

Možne rešitve

V vseh primerih velja, da mesto tumorja določa, ali se lahko bolnika namesti v izocenter. To
težavo bodo verjetneje povzročali npr. posteriorni kranialni tumorji, ki so v bližini površine mizne
plošče obsevalne mize.
V primerih, kjer doseg navpičnega premikanja obsevalne mize Varian Exact preprečuje
namestitev bolnika v izocenter, znova namestite bolnika na mizo ali znotraj maske, da zmanjšate
stopnjo obračanja bolnika glede na mizno ploščo.

Obseg zdravljenja s sistemom Robotics
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16 IR-NADZOROVANJE
16.1 Nadzorovanje le z infrardečimi napravami

Splošne informacije

Položaj bolnika lahko nadzorujete le z infrardečimi kamerami in telesnimi označevalci. Na ta način
lahko ugotovite, ali se je bolnik med zdravljenjem premaknil čez sprejemljivo mejo.

Potek dela le z infrardečimi napravami

Koraki

1. Bolnika namestite na obsevalno mizo.

2.
Pritrdite infrardeče telesne označevalce. Glejte str. 97.
Infrardeče telesne označevalce pritrdite le na območje telesa, ki bo obsevano, pri čemer
zagotovite, da bodo vidni tekom celotnega zdravljenja.

3.

Na zavihku Select Patient kliknite možnost IR Only Monitoring. Zdaj lahko vnesete pod-
atke o bolniku. Uporabljeni bodo npr. na izpisu:

IR-NADZOROVANJE
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Koraki

4.

Prikaže se naslednji zaslon:

5. Preverite, ali so infrardeči telesni označevalci vidni in ali število označevalcev na levem in
desnem pogledu kamere ustreza številu označevalcev na bolniku.

6.

Izvedite postopek nameščanja bolnika z IGRT drugega proizvajalca, s katerim zagotovite,
da je bolnik v pravilnem položaju za zdravljenje.
Uporabnik mora potrditi, da je bil začetni položaj bolnika ob začetku izvajanja IR-nadzoro-
vanja določen na ustrezen način z napravo za slikanje IGRT drugega proizvajalca.

7. Če želite določiti položaj bolnika, pritisnite možnost Acquire IR Reference. Glejte str.
292.

8.

Položaj bolnika zdaj nadzoruje programska oprema.

9. Uporabite lahko tudi subtraktivni video, s katerim zagotovite neodvisno preverjanje polo-
žaja bolnika. Glejte str. 296.

Nadzorovanje le z infrardečimi napravami
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Koraki

10. Po dokončanem zdravljenju bolnika pritisnite možnost Close Patient in po potrebi natisni-
te poročilo PDF o nadzorovanju.

Varnostne opombe

Vsa infrardeča orodja/označevalci, ki se ne uporabljajo za zdravljenje, morajo biti med
postopkom zdravljenja shranjena zunaj dosega infrardeče kamere.

Za nadzorovanje se lahko uporabljajo le infrardeči označevalci podjetja Brainlab. Če se
bolnišnica odloči za uporabo infrardečih označevalcev drugega proizvajalca, je odgovorna
za usposabljanje in zagotavljanje kakovosti te nove kombinacije naprav.

IR-NADZOROVANJE
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16.1.1 Shranjevanje referenc IR

Zaslon za položaj bolnika

Položaj infrardečih telesnih označevalcev je prikazan na zaslonih za položaj bolnika:

Slika 143 

Shranjevanje položaja bolnika

Koraki

1. Na zaslonu za položaj bolnika morajo biti jasno vidni infrardeči telesni označevalci, pritrje-
ni na bolnika.

2. Poskrbite, da je bolnik v ustreznem položaju za zdravljenje glede na postopek namešča-
nja bolnika z IGRT drugega proizvajalca.

3. Če želite posneti položaj bolnika in vzorec označevalcev, na navigacijski plošči pritisnite
možnost Acquire IR Reference.

4. Programska oprema Infrared Monitoring zdaj išče enoličen vzorec označevalcev za vsaj
štiri neodvisne (nedvoumne) označevalce.

5.

Ko sprejmete vzorec označevalcev, se v središču vsakega zaslona za položaj bolnika pri-
kaže križec ①.

①

Nadzorovanje le z infrardečimi napravami
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Razpoložljivi pogledi

View Funkcija

Pogledi namestitve

Na sredini zaslona sta na voljo dva pogleda namestitve položaja:
• Top View (ta pogled je vedno prikazan)
• Left View ali Right View

Prikaz levega ali desnega pogleda laserja lahko konfigurirate v mož-
nosti General Settings … v meniju Options.
Perspektiva je v vsakem primeru označena z ikono bolnika v spod-
njem levem kotu vsake slike.

Pogledi kamere za
spremljanje

Število označevalcev, ki jih zazna vsaka leča kamere, je prikazano
na pogledih za spremljanje na spodnji desni strani zaslona.

Vsebina pogledov namestitve

Sestavni del Funkcija

Križec na sredini vsakega pogleda predstavlja izocenter linearnega
pospeševalnika.

Položaj infrardečih telesnih označevalcev, določen ob shranjevanju
infrardeče reference, je prikazan v obliki modrih križcev.

Trenutni položaj infrardečih telesnih označevalcev, pritrjenih na bolni-
ka, je prikazan v obliki rdečih krogov.

Indikatorji položaja

Indikatorji položaja za poravnavo izocentra zdravljenja z izocentrom linearnega pospeševalnika so
na desni strani in na dnu zaslona.

Indikator Funkcija

Indikatorji premika

Indikatorji premika Vertical, Longitud. in Lateral določajo položaj
izocentra zdravljenja glede na izocenter linearnega pospeševalnika.
Vse vrednosti so prikazane v mm.

Indikatorji položaja in kotov prikazujejo vrednosti koordinatnega sistema bolnika v skladu
s standardom IEC 61217. Ko se obsevalna miza zasuka iz privzetega položaja, se bodo
vrednosti v koordinatnem sistemu bolnika razlikovale od vrednosti, ki jih prikazuje
koordinatni sistem linearnega pospeševalnika.

IR-NADZOROVANJE
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Prilagajanje mejnih vrednosti

Mejne vrednosti lahko prilagodite v menijski vrstici na levi strani zaslona:

①

②

Slika 144 

Št. Sestavni del Funkcija

① Mejne vrednosti Prilagoditev dovoljenega odstopanja mejnih vrednosti v teh
poljih

② Indikator stanja Prikazuje, ali je trenutni položaj bolnika v dovoljenih mejah od-
stopanja

Indikatorji stanja

Indikatorji stanja za poravnavo izocentra zdravljenja z izocentrom linearnega pospeševalnika so
na zgornji desni strani zaslona.

Indikator Funkcija

Ikona prikazuje, da je bolnik v pravilnem položaju, ki ste ga nastavili
ob začetku infrardečega nadzorovanja v menijski vrstici na levi strani
zaslona.

Ta ikona je prikazana, če je bila v menijski vrstici na levi strani zaslo-
na nastavljena zmanjšana natančnost.

Ta ikona je prikazana, če je bila v menijski vrstici na levi strani zaslo-
na nastavljena nizka natančnost.

Nadzorovanje le z infrardečimi napravami
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Varnostne opombe

Če povezava infrardeče kamere ni vzpostavljena v desetih sekundah, se prikaže opozorilo.
Če pride do tega, bolnika ne zdravite.

Različna polja – rotacija obsevalne mize

Pri ne-koplanarnih snopih obsevanja lahko rotacije obsevalne mize zahtevajo pridobivanje slik
nove video reference, kar omogočite s pritiskom gumba Acquire Video Reference. To lahko
storite za več rotacijskih kotov obsevalne mize.
Če rotacija obsevalne mize presega kot 30°, bodo črte za premikanje onemogočene.
Na ta način se prepreči prilagajanje položaja bolnika glede na zaslon IR, saj obstaja povečana
možnost zakritih označevalcev.

Naslednji koraki

Če se bolnik med zdravljenjem premakne čez mejo dovoljenega odstopanja (za daljše časovno
obdobje), imate na voljo naslednje možnosti:
• Takoj zaustavite zdravljenje
• Počakate, da se bolnik premakne nazaj v pravilni položaj (npr. v primeru kašlja)
• S postopkom IGRT zagotovite nov položaj bolnika

Bolnika nikoli znova ne nameščajte glede na prikazan premik ali križec izocentra.
Informacija o prikazanem premiku služi le za podporo pri odločitvi o tem, ali je zaradi
premikanja bolnika potreben nov postopek nastavitve IGRT. Zaradi premika kože,
deformacije bolnika ali delno zakritih infrardečih telesnih označevalcev se realni odmik
izocentra običajno razlikuje od prikazanih vrednosti. Ponovno nameščanje bolnika vedno
zahteva pridobivanje novih podatkov IGRT.

IR-NADZOROVANJE
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16.2 Uporaba preverjanja prek videa

Splošne informacije

Preverjanje prek videa zagotavlja neodvisno preverjanje položaja glede na zunanjo anatomijo
bolnika. Omogoča primerjavo slike videa v živo s predhodno pridobljeno sliko videa. Poleg
infrardečega nadzorovanja bolnika zagotavlja neodvisen način nadzorovanja bolnika.
Preverjanje prek videa je mogoče uporabiti za potrditev, da sta splošna drža bolnika in položaj
njegovih rok med zdravljenjem dosledna.

Uporaba preverjanja prek videa
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16.2.1 Shranjevanje slik video reference

Splošne informacije

Ko je bolnik pred začetkom prvega zdravljenja v potrjenem in pravilnem položaju za zdravljenje,
lahko pridobite referenčno sliko. 

Shranjevanje referenčne slike

V referenčno sliko morajo biti zajeti nekateri nepremični predmeti, da se omogoči naknadno
preverjanje in zagotovi doslednost nastavitev video kamere.
Če želite shraniti referenčno sliko trenutnega položaja bolnika za primerjavo s položajem bolnika v
naknadnih frakcijah, pritisnite možnost Acquire Video Reference (glejte Stran 298).

IR-NADZOROVANJE
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16.2.2 Primerjava referenčnih slik in slik v živo

Splošne informacije

Sliko, shranjeno kot referenčno sliko, je mogoče primerjati s sliko v živo prek subtraktivnega videa.

Prikaz subtraktivne slike

Slika 145 
Na sliki videa so prikazane spremembe položaja bolnika. Črn zaslon označuje popolno ujemanje
med sliko v živo in referenčno sliko.

Prevelika sprememba položaja

Če se je položaj bolnika spremenil za več kot 5 stopinj v obe smeri, video reference ni več
mogoče uporabiti. Subtraktivna slika ni več prikazana in namesto spodnjega je prikazan pogled v
živo. Če želite nadaljevati z video verifikacijo, je treba v tem položaju posneti novo referenčno
sliko.

Uporaba preverjanja prek videa
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Slika 146 

Delno zakriti infrardeči označevalci lahko vplivajo na prikaz premika bolnika med rotacijo
obsevalne mize. Če želite to težavo opredeliti, lahko obsevalno mizo zasukate nazaj v
položaj 0. Če je bolnik zdaj v pravilnem položaju, preverjanje položaja bolnika s sistemom
IGRT ni nujno, saj je prikazano odstopanje posledica delno zakritih infrardečih
označevalnikov telesa.

IR-NADZOROVANJE
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17 SAMOSTOJNA
PROGRAMSKA OPREMA
ZA NADZOR
RENTGENSKIH SLIK

17.1 Samostojno delovanje

Splošne informacije

Če ste kupili samostojno programsko opremo za nadzor rentgenskega slikanja, je na voljo le
omejeno delovanje. Programska oprema za nadzor nadzoruje položaj bolnika le prek rentgenskih
slik. Bolnika je treba namestiti v končni položaj za zdravljenje z zunanjimi napravami, kot je CT s
stožčastim snopom (na podlagi strukture kosti). Programska oprema za nadzor shrani končni
položaj za zdravljenje in izračuna vsak premik za nadzor glede na ta položaj.

SAMOSTOJNA PROGRAMSKA OPREMA ZA NADZOR RENTGENSKIH SLIK
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Potek dela

Samostojno delovanje
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Zahteve

Preden se lahko začne potek dela za nadzor, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
• načrt zdravljenja bolnika je uvožen v sistem ExacTrac (glejte str. 390);
• bolnik je nameščen v končni položaj za zdravljenje s katerim koli sistemom IGRT (npr. CBCT);
• isti bolnik je odprt v programski opremi linearnega pospeševalnika in programski opremi za

nadzor (treba odpreti ročno);
• isti izocenter in žarek sta izbrana v programski opremi linearnega pospeševalnika in

programski opremi za nadzor (treba izbrati ročno).
Naslednje funkcije/licence niso podprte:
• vsajeni označevalci,
• stenti,
• virtualni izocentri,
• določanje telesnih označevalcev,
• lokalizirani podatki,
• samodejno nameščanje in predhodno nameščanje.

OPOMBA: med programsko opremo za nadzor in linearnim pospeševalnikom ni povezave. Zato ni
izvedeno nobeno preverjanje doslednosti žarka. Vedno se prepričajte, da so odprti isti bolnik,
izocenter in žarek tako v linearnem pospeševalniku kot v programski opremi za nadzor.
 

Odpiranje bolnika

Istega bolnika, kot je odprt v linearnem pospeševalniku, morate ročno odpreti v programski opremi
za nadzor rentgenskih žarkov. Za več podrobnosti glede odpiranja bolnika glejte str. 125.
Za podatke o bolniku, ki so že spremenjeni s polno različico programske opreme ExacTrac:
• Če podatki o bolniku vsebujejo določene telesne označevalce, se prikaže opozorilo in telesni

označevalci se za tega bolnika izbrišejo. Telesni označevalci so pridobljeni za vsak cikel
zdravljenja posebej.

• Če so bili podatki o bolniku lokalizirani v programski opremi iPlan RT (bolnik je bil slikan s CT/
angio lokalizatorjem in tarčnim nameščevalnikom za stereotaktično radiokirurgijo brez
okvirja), bolnika ni mogoče odpreti in prikaže se opozorilo. Če je bolnik odprt s samostojno
programsko opremo za nadzor rentgenskega slikanja, je treba podatke o bolniku znova
uvoziti.

• Če je bil za bolnika določen virtualni izocenter, se prikaže opozorilo in virtualni izocenter je za
tega bolnika onemogočen. Če se bolnika pozneje odpre s polno različico sistema ExacTrac, je
virtualni izocenter mogoče ponovno omogočiti v možnosti Patient Settings.
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Nastavitve za bolnika

Natančnost nadzora lahko za infrardečo natančnost prilagodite v možnosti Patient Settings
(glejte tudi str. 138).

Slika 147 
Nadzor lahko temelji na:
• Body Marker On-The Fly: konfiguracije telesnih označevalcev je treba pridobiti kot referenco

za vsak cikel zdravljenja posebej, pred prvim pridobivanjem rentgenskih slik (glejte str. 201).
Trajno določanje telesnih označevalcev ni mogoče. Telesni označevalci omogočajo nadzor
premikanja bolnika.

• Reference Star/Array: sledenje IR za bolnika ni mogoče.
• Cranial Positioning Array: to možnost je mogoče uporabiti le za sledenje položaju bolnika na

podlagi sledenja z infrardečo napravo. Samodejno predhodno nameščanje ni mogoče skupaj z
lokaliziranimi podatki. Sledenje IR za bolnika ni mogoče.

Vse druge nastavitve so pojasnjene v razdelku str. 138.

Samostojno delovanje
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Pridobivanje reference

Pridobivanje položaja bolnika za referenco:

Koraki

1.

Prepričajte se, da je bolnik nameščen v končni položaj za zdravljenje s katerim koli siste-
mom IGRT (npr. CBCT).

2. Pritisnite Acquire Reference.

3. Posnemite rentgenske slike (glejte str. 210).

4.
Izvedite samodejno zlitje.
OPOMBA: rezultat zlitja je nastavljen na 0.0 za vse vrednosti, da se prikaže to kot končni
položaj za zdravljenje bolnika z zunanjimi napravami.
 

5. Preverite rezultat zlitja (za navodila za preverjanje zlitja in izvajanje ročnega zlitja po po-
trebi glejte str. 214).

6.
Pritisnite Finish.
Ikona stanja prikazuje zelen znak OK. Vse vrstice z razdaljo so znotraj dovoljenih odsto-
panj.

Za en izocenter je za referenco mogoče nastaviti le en referenčni položaj. Če želite za isti
izocenter nastaviti novo referenco, je treba bolnika ponovno odpreti.

Pred pridobivanjem reference se prepričajte, da je bolnik nameščen v končni položaj za
zdravljenje.

Nadzor položaja bolnika

Kadar koli med zdravljenjem je mogoče nadzorovati položaj bolnika s pridobivanjem enojne ali
dvojne rentgenske slike. Nadzorovan položaj vedno temelji na končnem položaju za zdravljenje
bolnika, ki je bil dosežen s katerim koli sistemom IGRT drugega proizvajalca (npr. CBCT).
Notranje shranjen odmik je vedno upoštevan pri izračunu trenutnega položaja bolnika.
OPOMBA: položaj bolnika je vedno nadzorovan glede na strukturo kosti.
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Slika 148 
Za podrobnosti o enojnem pridobivanju (v primeru, če eno od cevi nekaj ovira, npr. gantrij) glejte
str. 262, za dvojno pridobivanje pa glejte str. 268.
V primeru velikih premikov preverite verodostojnost rezultatov. Odstopanja lahko povzročijo
premikanje bolnika, napake zlitja itd.
Za velika odstopanja pozorno preglejte podatke o bolniku in zagotovite pravilen položaj za
zdravljenje bolnika z zunanjimi sistemi IGRT (npr. CBCT) in po potrebi ponovno namestite bolnika.
OPOMBA: za izvedene premike okno ostane v zavihku za nadzor rentgenskih žarkov, saj
samodejno nameščanje bolnika ni mogoče. Le vrstice z razdaljo IR in ikona stanja se ustrezno
posodobijo.
 

Izpis in poročilo o bolniku

Bolnikov izpis vsebuje izviren referenčni premik/odmik, torej razliko med končnim položajem za
zdravljenje, ki temelji na zunanjih sistemih IGRT, in načrtovanim položajem izocentra bolnika iz
načrta DICOM, uvoženega v sistem ExacTrac. Odmik je lahko posledica dejstva, da zunanji
sistem IGRT temelji na mehkem tkivu in sistem ExacTrac shrani zadnji položaj za zdravljenje na
podlagi strukture kosti. Poleg tega vsebuje vse premike za nadzor, ki so bili pridobljeni med ciklom
zdravljenja.
Povzetek o bolniku vsebuje vse premike za nadzor, pridobljene med celotnim zdravljenjem
bolnika.
Za več podrobnosti o ustvarjanju poročil o zdravljenju glejte str. 377.
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18 ZAUSTAVITEV SISTEMA
18.1 Zaustavitev programske opreme

Splošne informacije

Ko je zdravljenje bolnika zaključeno, lahko zaustavite programsko opremo.

Če sistem zaustavite, preden zaprete programsko opremo, lahko izgubite podatke.

Ko zaustavljate sistem ExacTrac, vedno preverite, ali je možnost ExacTrac Robotics
nastavljena na ničelni položaj. Tako zagotovite, da zgornji del obsevalne mize ni v
nagnjenem položaju za zdravljenja brez sistema ExacTrac ali/in ExacTrac Robotics.

V sistemu ExacTrac datoteke bolnika ne zaprite, preden končate zdravljenje, saj ExacTrac
med zapiranjem datoteke bolnika osredišči Robotics. Bolnika najprej zaprite v aplikaciji za
zdravljenje.

Navodila za zapiranje datoteke bolnika

Koraki

1. Trenutno datoteko bolnika zaprete tako, da pritisnete Close Patient.

2.
Ko zapirate datoteko bolnika, ExacTrac preveri, ali je ExacTrac Robotics v ničelnem po-
ložaju. Po potrebi je ExacTrac Robotics osrediščen tako, da je za naslednje zdravljenje
bolnika v ničelnem položaju.

Navodila za izhod iz programske opreme ExacTrac

Preden zaustavite sistem, morate pravilno zapreti programsko opremo ExacTrac:

Koraki

1. Pritisnite Quit ExacTrac.

2.

Prikaže se poziv za izhod.
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Koraki

3. Ko poziv za izhod potrdite s klikom gumba Yes, se programska oprema ExacTrac zapre.

Zaustavitev programske opreme
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18.2 Zaustavitev strojne opreme

Nadzorna plošča sistema

① ②

Slika 149 

Št. Sestavni del

① Gumb System off

② Gumb Computer on/off

Zaustavitev sistema

Koraki

1. Operacijski sistem Windows zaustavite kot običajno, tako da v meniju Start kliknete Shut
down (Zaustavitev sistema).

2.
Počakajte, da se delovna postaja ExacTrac zaustavi in da se zaslon zatemni.
Druga možnost je, da preverite, ali je gumb COMPUTER ON/OFF na nadzorni plošči si-
stema deaktiviran.

3.

Za tri sekunde pritisnite gumb za izklop sistema ③ na konzoli ExacTrac (če je na voljo).
Medtem bo oranžna dioda LED za pripravljenost utripala. Ko zelena dioda LED za napa-
janje ugasne, to pomeni, da sistem ExacTrac nima več vira napajanja (glejte str. 53), raz-
en pomožnega napajanja za stanje pripravljenosti (28 V izmenične napetosti).

③

Druga možnost je, da pritisnete gumb SYSTEM OFF na nadzorni plošči sistema. Ko ta
gumb ne sveti več, sestavni deli sistema ExacTrac nimajo več vira napajanja.
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Dodatne opombe glede zaustavitve

Stikalo za varovalke glavnega vhoda ① lahko ostane v položaju I (VKLOP) in ga ni potrebno vsak
dan ponastaviti.

①

Za optimalno delovanje sistema podjetje Brainlab priporoča, da delovno postajo ExacTrac
čez noč zaustavite. Če je sistem ves čas v pogonu, je priporočljivo, da ga vsako jutro
ponovno zaženete. Če delovne postaje ne boste redno ponovno zaganjali, se bo
učinkovitost delovanja sistema zmanjšala.

Delovno postajo ExacTrac morate ponovno zagnati vsaj na vsakih 49 dni. Če tega ne
storite, bodo časovni vnosi vseh dnevniških datotek in zabeleženi položaji vseh bolnikov
nepravilni. Razlog za to omejitev je notranji čas sistemov, ki temeljijo na operacijskem
sistemu Windows XP. Po preteku 49 dni bo časovnik ponastavljen na 0.

Zaustavitev v sili

Če morate v sili zaustaviti ves sistem, v sobi pritisnite stikalo za izklop v sili.

Zaustavitev strojne opreme
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19 KALIBRACIJA SISTEMA
19.1 Koordinatni sistem obsevalne mize/linearnega

pospeševalnika

Splošne informacije

Da bi sistemu za nameščanje bolnika ExacTrac zagotovili natančne informacije o trenutnem
položaju bolnika, se za opis premikov ter kota obsevalne mize in linearnega pospeševalnika
uporabi tridimenzionalni koordinatni sistem, skladen s standardom IEC 61217.

Sistem ExacTrac z linearnim pospeševalnikom

O

Z

X

Y

Slika 150 

Opredelitev osi

Os Funkcija

Točka izvora
(0,0,0)

To je izocenter linearnega pospeševalnika, ki je določen s presekom rotacij-
ske osi gantrija in rotacijske osi obsevalne mize.

Os Z
To je navpična os, ki poteka skozi točko izvora pravokotno na zgornjo ploskev
obsevalne mize pri kotu nagiba 0°. Nad točko izvora je ta os pozitivna, pod to
točko pa je negativna.
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Os Funkcija

Os X

To je vodoravna os, ki poteka skozi točko izvora vzporedno s ploskvijo rotacije
gantrija. Če linearni pospeševalnik opazujemo iz smeri vznožja obsevalne mi-
ze, je ta os pozitivna na desni strani točke izvora in negativna na njeni levi
strani. Ta os se imenuje tudi prečna os, saj opisuje prečno premikanje obse-
valne mize.

Os Y

To je vodoravna os, ki poteka skozi točko izvora vzporedno z zgornjo ploskvijo
obsevalne mize pri kotu nagiba 0°. Če linearni pospeševalnik opazujemo iz
smeri vznožja obsevalne mize, je ta os pozitivna, če se proti linearnemu po-
speševalniku premikamo iz smeri točke izvora in negativna, če se od njega iz
točke izvora odmikamo. Ta os se imenuje tudi podolžna os, saj opisuje pod-
olžno premikanje obsevalne mize.

Rotacijski koti

• Posledica rotacije okrog navpične osi je kot nagiba obsevalne mize.
• Posledica rotacije okrog podolžnih osi je podolžen kot nagiba ali kot zasuka.
• Posledica rotacije okrog prečnih osi je prečni kot nagiba ali kot naklona.

Kot obsevalne mize je prikazan v sistemu ExacTrac v skladu z lestvico, ki jo uporablja
linearni pospeševalnik. Privzeti položaj je torej lahko 0° ali 180°, pozitivna rotacija pa je
lahko v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca. Sistem je prilagojen
tako, da se med sprejemom ujema z linearnim pospeševalnikom.

Razen merjenja kotov (pri katerem se uporablja simbol °) so vse številske vrednosti v
sistemu ExacTrac prikazane v milimetrih [mm].

Kalibracija in preverjanje

Vsaka kalibracija sistema prinaša tveganje za napačno kalibracijo. Za optimalno varnost podjetje
Brainlab priporoča, da kalibracijo sistema prepustite izključno usposobljenim uporabnikom.
Izvajanje kalibracije izocentra in rentgenskega slikanja bo razveljavilo kalibracijo izocentra
rentgenskega slikanja, ki jo bo treba znova izvesti, pri čemer bo treba izvesti tudi nov Winston-
Lutzov test linearnega pospeševalnika. Da bi se temu izognili, podjetje Brainlab priporoča
ponovno kalibracijo sistema le v primeru, da funkcija Daily Check sporoči, da kalibracija ne
ustreza zahtevani natančnosti.
Za optimalno varnost in učinkovito uporabo sistema je treba funkcijo Daily Check izvajati vsaj
vsako jutro pred klinično uporabo sistema.

Koordinatni sistem obsevalne mize/linearnega pospeševalnika

326 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



19.1.1 Dostop do kalibracije sestavnih delov

Dostop do kalibracije izocentra

Korak

Če želite dostopati do možnosti kalibracije sistema, na zavihku System Settings pritisnite mož-
nost Calibrate/Verify. Prikaže se zaslon Calibration.

Zaslon za kalibracijo

Slika 151 

Možnosti kalibracije

Koraki Opomba

1. Isocenter Calibration Obvezna pred začetkom zdravljenja bolnika.

2. X-ray Calibration Obvezna pred začetkom zdravljenja bolnika, če uporab-
ljate rentgen ExacTrac.

3. Radiation Isocenter Calibration To kalibracijo izvajajte po dokončanih zgornjih dveh kali-
bracijah.

Postopek kalibracije

Podjetje Brainlab priporoča redno izvajanje kalibracije izocentra, kalibracije rentgenskega slikanja
in kalibracije izocentra rentgenskega slikanja vsaj enkrat mesečno ali če sistem ni pravilno
kalibriran (npr. po trku sestavnih delov ali po spremembi nastavitev sistema).
Kalibracije izvajajte v naslednjem zaporedju:
• Kalibracija sistema s kalibracijo izocentra rentgenskega slikanja:

1. Kalibracija izocentra
2. Kalibracija rentgena
3. Dnevno preverjanje
4. Kalibracija izocentra sevanja
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5. Dnevno preverjanje
• Kalibracija sistema brez kalibracije izocentra rentgenskega slikanja:

1. Kalibracija izocentra
2. Kalibracija rentgena
3. Dnevno preverjanje

Kalibracija izocentra rentgenskega slikanja

Ta možnost zagotavlja dodatno natančnost in se močno priporoča pri vseh vrstah zdravljenj.
Calibrate Radiation Isocenter je izbirna možnost kalibracije, s katero se dodatno izboljša
natančnost trenutnih kalibracij izocentra in rentgenskega slikanja (glejte str. 340).

Možnosti preverjanja

Na voljo so tudi dodatne možnosti preverjanja. Glejte str. 347.

Splošna priporočila za kalibracijo

Kalibracijo preverjajte dnevno. Za zagotovitev natančnosti sta nujna redna kalibracija in
preverjanje sistema. Po mehanskem trčenju z enim od sestavnih delov je treba vedno
preveriti kalibracijo sistema.

S kalibracijskimi fantomi ravnajte previdno. Če uporabljate poškodovan fantom, natančne
kalibracije ni mogoče zagotoviti. Pazite, da ne opraskate ali poškodujete infrardečih
označevalcev. 

Preverite, ali se izračunani oris ustrezno ujema s sliko videa fantoma.

Zagotavljanje natančnosti kamere

Sistema kamere se ne dotikajte med uporabo sistema.

IR-kamera Polaris potrebuje vsaj 60 minut za ogrevanje, IR-kamera Polaris Spectra pa vsaj
5 minut. V tem času kamere prikazujejo premik zaradi ogrevanja. IR-kamero Polaris je treba
zaradi preprečevanja napačnega zdravljenja ali kalibracije sistema vklopiti vsaj 60 minut
pred uporabo, IR-kamero Polaris Spectra pa vsaj 5 minut pred uporabo. Če želite to storiti,
na računalniški omarici pritisnite gumb »System On«. S tem gumbom zaženete celoten
sistem ExacTrac, razen delovne postaje. Sistem je lahko stalno pod električno napetostjo.
Da bi preprečila premik temperature med kalibracijo izocentra in kalibracijo rentgenskega
slikanja, programska oprema dovoli le kalibracijo rentgenskega slikanja skupaj s
kalibracijo izocentra. Kalibracije rentgenskega slikanja je treba izvajati takoj po kalibraciji
izocentra.

Infrardeča kamera oddaja infrardečo svetlobo, ki lahko moti medicinske naprave drugega
proizvajalca, ki prav tako uporabljajo infrardečo svetlobo. V takšnih primerih lahko
istočasno uporabljate le en sistem.

Infrardeča oprema drugega proizvajalca lahko ovira tudi delovanje infrardeče kamere. V
takšnih primerih lahko istočasno uporabljate le en sistem. Vir infrardeče svetlobe drugega
proizvajalca lahko tudi pokrijete.

Da bi zagotovili natančno kalibracijo in nadaljnje sledenje z infrardečo napravo, morate
zagotoviti, da v vidnem polju kamere ni odbojnih predmetov ali virov svetlobe, ki bi bili
lahko prikazani kot artefakti.

Koordinatni sistem obsevalne mize/linearnega pospeševalnika
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V sistem kamere ne pripenjajte predmetov. Če na infrardečo kamero namestite dodatno
težo, boste razveljavili kalibracijo sistema, kar bo povzročilo nepravilno nameščanje
bolnika.

Sistema kamere ne pokrivajte (npr. s prevlekami). Če boste sistem kamere pokrili, se bo
lahko pregrel.

Podjetje Brainlab močno priporoča, da je računalniška omarica vedno odprta, saj se s tem
vzdržuje delovna temperatura kamere.

Za zagotovitev natančne kalibracije in nadaljnjega sledenja z infrardečo napravo je treba v
obsevalnem prostoru vzdrževati stalno temperaturo. Temperaturna nihanja, ki jih npr.
povzroči tok zraka iz klime, lahko ovirajo natančno delovanje kamere.

Velike temperaturne spremembe (> 5°) lahko povzročijo netočnost sistema. V primeru
večjih temperaturnih sprememb mora uporabnik izvesti preverjanje kalibracije.
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19.2 Kalibracija izocentra

Splošne informacije

Pri kalibraciji izocentra se zgornji del obsevalne mize poravna z izocentrom linearnega
pospeševalnika, kar neposredno vpliva na natančnost nameščanja infrardeče naprave in
rentgenskega slikanja.
OPOMBA: izvedite vse korake kalibracije (vključno s kalibracijo izocentra rentgenskega slikanja),
da se zmanjša razlika med izocentrom sistema ExacTrac in izocentrom sevanja linearnega
pospeševalnika.
 

Varnostne opombe

S fantomom z izocentrom ravnajte previdno. V primeru poškodbe fantoma ali nanj
nameščenih označevalnih kroglic ni mogoče zagotoviti natančne kalibracije. Označevalne
kroglice je treba zamenjati vsaj enkrat letno, v primeru poškodb pa je nujna njihova
takojšnja zamenjava. V primeru neustrezne uporabe fantoma z izocentrom (padec,
premikanje čez grobo površino z navzdol obrnjenimi označevalci) je treba zamenjati vse
označevalne kroglice.

Razen če je bila izvedena kalibracija izocentra rentgenskega slikanja, bo kalibracija
izocentra v sistemu ExacTrac neposredno vplivala na končni položaj bolnika. Vedno
zagotovite, da so prostorski laserji ustrezno poravnani glede na izocenter sevanja
linearnega pospeševalnika. Vsaka napaka pri poravnavi laserja zmanjša natančnost
nameščanja s sistemom ExacTrac. Manjše napake pri poravnavi med laserji in izocentrom
sevanja je mogoče kompenzirati s kalibracijo izocentra rentgenskega slikanja.

Položaj izocentra je treba preveriti ali kalibrirati vsaj enkrat dnevno.

IR-kamera Polaris potrebuje vsaj 60 minut za ogrevanje, IR-kamera Polaris Spectra pa vsaj
5 minut. V tem času kamere prikazujejo premik zaradi ogrevanja. IR-kamero Polaris je treba
zaradi preprečevanja napačnega zdravljenja ali kalibracije sistema vklopiti vsaj 60 minut
pred uporabo, IR-kamero Polaris Spectra pa vsaj 5 minut pred uporabo. Če želite to storiti,
na računalniški omarici pritisnite gumb »System On«. S tem gumbom zaženete celoten
sistem ExacTrac, razen delovne postaje. Sistem je lahko stalno pod električno napetostjo.
Da bi preprečila premik temperature med kalibracijo izocentra in kalibracijo rentgenskega
slikanja, programska oprema dovoli le kalibracijo rentgenskega slikanja skupaj s
kalibracijo izocentra. Kalibracije rentgenskega slikanja je treba izvajati takoj po kalibraciji
izocentra.

Napačen položaj označevalnih kroglic lahko povzroči nepravilnosti fantoma z izocentrom.
Redno preverjajte, če so vse označevalne kroglice do konca privite na fantom z izocentrom
in ni vrzeli med označevalcem in podstavkom sponke označevalca.

Fantom z izocentrom ET

Položaj izocentra kalibrirajte s fantomom z izocentrom ET (na voljo le z izdelki št. 49050A ali z
izdelki z višjimi številkami).

Kalibracija izocentra
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①

Slika 152 

Št. Sestavni del

① Črte za prostorske laserje

Nameščanje fantoma na ploščo obsevalne mize

Koraki

1. Fantom z izocentrom ET namestite na zgornji del obsevalne mize ter potrdite, da je
vseh pet označevalnih kroglic fantoma v vidnem polju kamere.

2. Fantom poravnajte z gantrijem, pri čemer za vodilo uporabite simbole Right, Left in Gan-
try ter simbol bolnika na fantomu.

3. Črte, vrezane v fantoma, poravnajte s prostorskimi laserji.

Posebno previdni bodite pri poravnavi fantoma z izocentrom in laserjev v obsevalnem
prostoru. Nepravilna poravnava fantoma z izocentrom lahko povzroči nepravilno
namestitev bolnika.

Za kalibracijo sistema in preverjanje kalibracije vedno uporabljajte identične fantome z
istimi serijskimi številkami.
Za stranke, ki različico sistema ExacTrac 5.x nadgrajujejo na različico 6.1: Prenehajte z uporabo
fantoma z izocentrom ET 49050, saj ne vsebuje volframove kroglice, ki se uporablja pri funkciji
Daily Check.
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Izvajanje kalibracije izocentra

Koraki

1.

Na zaslonu Calibration izberite možnost Isocenter Calibration (glejte stran 327), nato
potrdite z Next. Prikaže se ta zaslon.

2.

Zagotovite, da je fantom poravnan s prostorskimi laserji in da je v vidnem polju kamere
(označevalne kroglice so prikazane v modri barvi).
Če sistem ExacTrac uporabljate skupaj s programsko opremo iGUIDE in sistemom Hexa-
POD Evo RT, premaknite fantom z izocentrom v izocenter s funkcijo Isocenter Check, ki
je sestavni del varnostnih preverjanj sistema iGUIDE.

3. Pritisnite možnost Calibrate, da trenutni položaj fantoma z izocentrom ET shranite kot
izocenter.

4.

Če se izocenter, ki ste ga določili, znatno razlikuje od prejšnje nastavitve, se prikaže us-
trezen poziv sistema.

• Zagotovite, da je kalibracijski fantom pravilno nameščen ter da fantom in sistem nista
poškodovana.

• Če želite nadaljevati z uporabo novih nastavitev, ta poziv potrdite.

Kalibracija izocentra
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Koraki

5.

Po dokončani kalibraciji se zgodi naslednje:
Prikaže se sporočilo OK.
Na dnu zaslona se prikaže sporočilo o uspešno dokončani kalibraciji.

6. Če želite nadaljevati na naslednji korak kalibracije, pritisnite Next.

Fantoma na obsevalni mizi med postopkom kalibracije ne premikajte. Sicer bo naknadno
nameščanje bolnika nepravilno.
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19.3 Kalibracija rentgenskega slikanja

Splošne informacije

Pri kalibraciji rentgenskega slikanja poteka kalibracija rentgenskega sistema za slikanje, s katero
se zagotovita pravilna korekcija in preverjanje položaja bolnika.

Kalibracijski fantom za rentgensko slikanje ET

Izvedite kalibracijo rentgenskega slikanja s kalibracijskim fantomom za rentgensko slikanje
ET.

Slika 153 

Priporočene nastavitve energije

Vrsta fantoma Priporočene nastavitve za kalibracijo

Kalibracijski fantom za rentgensko
slikanje 120 kV, 100 mA in 100 ms

OPOMBA: nastavitve rentgenskega slikanja so odvisne od posameznih nastavitev sistema in
nameščenih sestavnih delov sistema. Zgoraj navedene priporočene nastavitve rentgenskega
slikanja veljajo le kot okviren predlog.
 

Če rentgenska oprema ni bila uporabljena več kot dva tedna, nastavitve energije za prvih
10 osvetlitev ne smejo presegati 110 kV.

Varnostne opombe

Po deformaciji ali poškodbi kalibracijskega fantoma za rentgensko slikanje ET ni mogoče
zagotoviti natančne kalibracije. S kalibracijskim fantomom za rentgensko slikanje ET
ravnajte previdno.

Ne dotikajte se odsevnih označevalcev. Če so odsevni označevalci poškodovani, lahko to
vpliva na delovanje kalibracijskega fantoma.

Zaradi varnosti morate kalibracijo rentgenskega slikanja pred začetkom zdravljenja bolnika
preveriti vsaj enkrat dnevno. Nenatančna kalibracija lahko povzroči nepravilno namestitev
bolnika.

Kalibracija rentgenskega slikanja
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19.3.1 Izvajanje kalibracije rentgenskega slikanja

Splošne informacije

Kalibracijo rentgenskega slikanja vedno izvajajte neposredno po kalibraciji izocentra. Tako boste
preprečili spremembe delovne temperature kamere, ki lahko vplivajo na natančnost kalibracije.

Namestitev kalibracijskega fantoma za rentgensko slikanje

Koraki

1.

Na zaslonu Calibration izberite možnost X-Ray Calibration (glejte stran 327), nato potr-
dite z Next. Prikaže se zaslon Calibration Position.

2.

Kalibracijski fantom za rentgensko slikanje ET namestite na obsevalno mizo, pri če-
mer zagotovite naslednje:
• Odsevni označevalci morajo biti v celoti znotraj vidnega polja obeh leč kamere.
• Kovinski sestavni deli na zgornjem delu obsevalne mize ne smejo biti vključeni v na-

knadne slike kalibracije.

3. Prilagajajte položaj kalibracijskega fantoma na obsevalni mizi, dokler prikazani kot obse-
valne mize ne znaša 0º.

4.

Namestite obsevalno mizo:
• Če je v sistemu nameščena možnost samodejnega določanja položaja mize (glejte

Stran 73), pritisnite gumbe na upravljalniku obsevalne mize ter popravite prečne,
vzdolžne in navpične vrednosti.

• Sicer obsevalno mizo ročno premaknite v skladu s podatki premičnih indikatorjev (glejte
Stran 186).

Ko so vsi koti nastavljeni na OK, je dosežen referenčni položaj, ki je bil shranjen med na-
mestitvijo sistema. Po potrebi je mogoče referenčni položaj prilagoditi (glejte Stran 368).

5. Pritisnite Next in kalibrirajte ploske plošče.
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Varnostna opomba

Med samodejnim določanjem položaja ne stojte v bližini premikajočih se delov.

Položaj kalibracije (uspešno določanje položaja)

Slika 154 

Kalibracija rentgenskega slikanja

336 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



Kalibracija sestavnih delov rentgena (enojni generator)

Koraki

1.

V skladu z navodili na zaslonu za kalibracijo pridobite rentgensko sliko prek cevi 1.

2.

Preverite, ali so oranžni križci, prikazani v pridobljeni sliki, osredinjeni znotraj vseh osmih
rumenih označevalnih krogov ter ali so usmerjeni neposredno v rentgenski žarek.
Če temu ni tako, preverite, ali slika ni preosvetljena oz. premalo osvetljena. Po potrebi pri-
lagodite nastavitve:
• prek konzole rentgena, če nimate nadzora prek programske opreme (glejte str. 105);
• s pritiskom možnosti Modify, če imate nadzor prek programske opreme (glejte str. 92);

nato ponovite pridobivanje slike s cevjo 1.

3. Ko je vseh osem označevalcev pravilno zaznanih, pritisnite Next.

4.
V skladu z navodili na naslednjem zaslonu za kalibracijo s cevjo 2 pridobite rentgensko
sliko, nato pa znova preverite, ali so oranžni križci pravilno osredinjeni znotraj rumenih
označevalnih krogov.

5. Pritisnite Finish in dokončajte postopek kalibracije.

OPOMBA: poleg osmih rentgenskih označevalcev, ki so usmerjeni neposredno v rentgenski
žarek, je na rentgenskih slikah lahko prikazanih tudi osem označevalcev na drugi strani fantoma
(uporabljajo se za drugo kalibracijsko sliko). Te označevalce lahko ločite po njihovi eliptični obliki.
 

Če pridobivanje slike ne uspe v treh poskusih, npr. če ni mogoče generirati celotne slike,
se obrnite na podporo Brainlab.

KALIBRACIJA SISTEMA
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Kalibracija sestavnih delov rentgena (dvojni generator)

Koraki

1.

V skladu z navodili na zaslonu za kalibracijo pridobite rentgensko sliko za obe cevi.

2.

Preverite, ali so oranžni križci, prikazani v pridobljeni sliki, osredinjeni znotraj vseh osmih
rumenih označevalnih krogov ter ali so usmerjeni neposredno v rentgenski žarek za vsak
zaslon.
Če temu ni tako, preverite, ali slika ni preosvetljena oz. premalo osvetljena. Po potrebi
kliknite možnost Modify, s katero prilagodite energijske ravni obsevanja (glejte str. 93),
nato ponovite pridobivanje slike.

3. Pritisnite Finish in dokončajte postopek kalibracije.

Kalibracija rentgenskega slikanja
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Kalibracija rentgenskega slikanja (uspešna kalibracija)

Slika 155 

①

②

③

④
⑤⑥

⑦
⑧

Slika 156 
Vseh osem označevalcev v rentgenski sliki Slika 155 (povečana na Slika 156) je bilo pravilno
zaznanih. Označevalec na spodnji desni strani označevalca 4 ne spada pod to kalibracijsko os.
Uporablja se le pri kalibraciji druge osi slikanja, zato je normalno, da okrog njega ni prikazanega
rumenega kroga.
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19.4 Kalibracija izocentra rentgenskega slikanja

Splošne informacije

Za optimalno natančnost določanja položaja mora biti točka izocentra v kalibraciji rentgenskega
slikanja sistema ExacTrac v celoti identična dejanskemu izocentru sevanja pospeševalnika.
Ker je kalibracija rentgenskega slikanja sistema ExacTrac odvisna od:
• prostorskih laserjev,
• kalibracije izocentra infrardeče kamere, in
• geometrije kalibracijskih fantomov,

je mogoče pričakovati tipično neujemanje v vrednosti od 0,4 do 0,7 mm med izocentrom
kalibracije rentgenskega slikanja in dejanskim izocentrom sevanja.
Kalibracija izocentra sevanja omogoča kompenzacijo tega odstopanja.
Dejanski izocenter sevanja pospeševalnika mora biti natančno določen z Winston-Lutzovim
testom. Po zaključenem testu se kroglica Winston-Lutzovega kazalca nahaja v izocentru sevanja.
Ponovno poravnavo točke izocentra v kalibraciji rentgenske slike s to točko je mogoče doseči z
zaznavanjem kroglice Winston-Lutzovega kazalca v rentgenskih slikah sistema ExacTrac. Ko je
ugotovljeno središče kroglice, je mogoče ta položaj uporabiti za določitev točke izvora (izocentra)
v kalibraciji sistema ExacTrac.
Kalibracija izocentra sevanja ni absolutno obvezna. Pri pospeševalnikih, pri katerih je mogoče
zahtevano natančnost doseči brez takšne dodatne prilagoditve, ali pri pospeševalnikih, pri katerih
strojna oprema Winston-Lutz ni na voljo, je mogoče uporabiti le standardni kalibraciji izocentra in
rentgenskega slikanja.
Podjetje Brainlab močno priporoča izvajanje kalibracije izocentra sevanja za vse pospeševalnike,
pri katerih je na voljo strojna oprema za Winston-Lutzov test. Če kalibracija izocentra sevanja ne
bo izvedena, bo morda natančnost sistema manjša.

Izvajanje kalibracije izocentra sevanja (enojni generator)

Koraki

1. Zaženite Daily Check in preverite, ali je kalibracija sistema ExacTrac veljavna. Po potre-
bi izvedite kalibracijo izocentra in rentgenskega slikanja.

2. Winston-Lutzov test izvedite v skladu s specifikacijami proizvajalca pospeševalnika ali us-
treznimi bolnišničnimi protokoli.

3. Zagotovite, da je po zaključenem Winston-Lutzovem testu kroglica s kazalcem v izocentru
sevanja.

4.

Na zaslonu Calibration aktivirajte potrditveno polje Calibrate Radiation Isocenter. Pri
odpiranju čarovnika Radiation Isocenter Calibration se prikaže opozorilo:

Kalibracija izocentra rentgenskega slikanja
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Koraki

5.

Pridobite sliko s cevjo 1 in kliknite Next:

Po potrebi lahko prilagodite energijske ravni obsevanja:
• Prek konzole rentgena, če nimate nadzora prek programske opreme (glejte str. 105).
• S pritiskom možnosti Modify, če imate nadzor prek programske opreme (glejte str. 92).

6.

Pridobite sliko s cevjo 2 in kliknite Next.
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Koraki

7.

Sistem ExacTrac izvede preverjanje in predstavi posledični premik položaja izocentra se-
vanja, če le-ta obstaja:

8.
Če kroglica v pogledih rentgenske slike ni samodejno označena s križcem, uporabite
funkcijo Search, da prilagodite možnost Pointer Radius in zaznate kroglico. Rezultat
uspešnega zaznavanja kroglice morate vidno preveriti.

9.

Če je posledični premik znotraj sprejemljivih omejitev, se prikaže sporočilo z zeleno ikono:

10.

Če premik presega sprejemljive omejitve, se prikaže rdeči simbol:

• Preverite, da zeleni križec označuje središče kroglice
• Znova kalibrirajte sistem

11. Če je posledični premik znotraj sprejemljive omejitve, je gumb Next omogočen.

12.

Ko kliknete Next, vas pogovorno okno vpraša, ali želite pri kalibraciji izocentra uporabiti
Winston-Lutzov premik.

Kalibracija izocentra rentgenskega slikanja
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Koraki

13.
Če želite zapustiti čarovnika za kalibracijo, pri čemer bodo vse spremembe zavržene, klik-
nite No.
Če želite Winston-Lutzov premik uveljaviti za kalibracijo izocentra, kliknite Yes.

14. V skladu z navodili pridobite verifikacijsko sliko za cev 1 in nato še za cev 2.

15.
Pojavi se stran za preverjanje, na kateri lahko preverite izboljšano natančnost.
Te strani za preverjanje so izbirne. Če zdaj prekličete čarovnika, ne boste zavrgli kalibra-
cije izocentra sevanja.

Izvajanje kalibracije izocentra sevanja (dvojni generator)

Koraki

1. Zaženite Daily Check in preverite, ali je kalibracija sistema ExacTrac veljavna. Po potre-
bi izvedite kalibracijo izocentra in rentgenskega slikanja.

2. Winston-Lutzov test izvedite v skladu s specifikacijami proizvajalca pospeševalnika ali us-
treznimi bolnišničnimi protokoli.

3. Zagotovite, da je po zaključenem Winston-Lutzovem testu kroglica s kazalcem v izocentru
sevanja.

4.

Na zaslonu Calibration aktivirajte potrditveno polje Calibrate Radiation Isocenter. Pri
odpiranju čarovnika Radiation Isocenter Calibration se prikaže opozorilo:
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Koraki

5.

Sistem ExacTrac izvede preverjanje in predstavi posledični premik položaja izocentra se-
vanja:

Po potrebi kliknite možnost Modify, s katero prilagodite energijske ravni obsevanja (glejte
str. 93).

6.
Če kroglica v pogledih rentgenske slike ni samodejno označena s križcem, uporabite
funkcijo Search, da prilagodite možnost Pointer Radius in zaznate kroglico. Rezultat
uspešnega zaznavanja kroglice morate vidno preveriti.

7.

Če je posledični premik znotraj sprejemljivih omejitev, se prikaže sporočilo z zeleno ikono:

8.

Če premik presega sprejemljive omejitve, se prikaže rdeči simbol:

• Preverite, da zeleni križec označuje središče kroglice
• Znova kalibrirajte sistem

9. Če je posledični premik znotraj sprejemljive omejitve, je gumb Next omogočen.

Kalibracija izocentra rentgenskega slikanja
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Koraki

10.

Ko kliknete Next, vas pogovorno okno vpraša, ali želite pri kalibraciji izocentra uporabiti
Winston-Lutzov premik.

11.

Če želite zapustiti čarovnika za kalibracijo, pri čemer bodo vse spremembe zavržene, klik-
nite No.
Če želite Winston-Lutzov premik uveljaviti za kalibracijo izocentra, kliknite Yes. Prikaže se
stran za preverjanje, ki uporabniku omogoča, da pridobi drugi par rentgenskih slik ter pre-
veri izboljšano natančnost.

Te strani za preverjanje so izbirne. Če zdaj prekličete čarovnika, ne boste zavrgli kalibra-
cije izocentra sevanja.
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20 ZAGOTAVLJANJE
KAKOVOSTI

20.1 Funkcije za preverjanje kalibracije

Dostop do preverjanja izocentra

Če želite dostopati do možnosti preverjanja izocentra, na zavihku System Settings pritisnite
možnost Calibrate/Verify.

Zaslon za kalibracijo

①
②
③

Slika 157 

Aktiviranje preverjanja

Korak

Če želite aktivirati preverjanje kalibracije, aktivirajte ustrezno možnost v območju Verification,
nato pa pritisnite Next, da prikažete ustrezen zaslon za preverjanje.

Na voljo so naslednje možnosti:

Št. Sestavni del Funkcija

① Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

S to možnostjo preverite, ali je bil fantom med kalibracijo z la-
serjem pravilno poravnan (ali med kalibracijo z izocentrom se-
vanja, če je bila uporabljena možnost Radiation Isocenter Ca-
libration) (glejte stran 349).
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Št. Sestavni del Funkcija

② Daily Check
Ta možnost omogoča hitro preverjanje kalibracije rentgenske-
ga slikanja (glejte stran 351). To vključuje zgornjo možnost
①.

③ Detect Winston-Lutz Po-
inter

S to možnostjo izvedete Winston-Lutzovo testiranje (glejte
stran 355).

Varnostne opombe

Pred začetkom preverjanja kalibracije zagotovite, da je računalnik zagnan že vsaj 60 minut.

IR-kamera Polaris potrebuje vsaj 60 minut za ogrevanje, IR-kamera Polaris Spectra pa vsaj
5 minut. V tem času kamere prikazujejo premik zaradi ogrevanja. IR-kamero Polaris je treba
zaradi preprečevanja napačnega zdravljenja ali kalibracije sistema vklopiti vsaj 60 minut
pred uporabo, IR-kamero Polaris Spectra pa vsaj 5 minut pred uporabo. Če želite to storiti,
na računalniški omarici pritisnite gumb »System On«. S tem gumbom zaženete celoten
sistem ExacTrac, razen delovne postaje. Sistem je lahko stalno pod električno napetostjo.
Da bi preprečila premik temperature med kalibracijo izocentra in kalibracijo rentgenskega
slikanja, programska oprema dovoli le kalibracijo rentgenskega slikanja skupaj s
kalibracijo izocentra. Kalibracije rentgenskega slikanja je treba izvajati takoj po kalibraciji
izocentra.

Funkcije za preverjanje kalibracije
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20.2 Preverjanje kalibracije izocentra

Aktiviranje preverjanja izocentra

Koraki

1. Na zaslonu Calibration izberite možnost Move Isocenter Phantom To Current Isocen-
ter (glejte stran 347) in svojo izbiro potrdite z Next.

2. Prikaže se zaslon za preverjanje izocentra.

Zaslon za preverjanje izocentra

Slika 158 

Izvajanje preverjanja izocentra

Koraki

1.
Fantom z izocentrom ET postavite na zgornji del obsevalne mize ter potrdite, da je za-
znanih vseh pet označevalnih kroglic fantoma in da so vidne v pogledih Left Camera in
Right Camera.

2. Kliknite gumb Start Positioning.

3.

Če je v sistemu nameščeno samodejno določanje položaja obsevalne mize, popravite
prečne, vzdolžne in navpične vrednosti:
• Za obsevalne mize Varian Exact/ETR pritisnite gumbe za omogočanje na obeh straneh

upravljalnika ter tako omogočite samodejno gibanje obsevalne mize (glejte Stran 73).
• Pri linearnih pospeševalnikih TrueBeam se po pritisku možnosti Start Positioning pri-

kaže pogovorno okno ADI Positioning (glejte str. 194).
• Za linearne pospeševalnike Elekta s sistemom iGUIDE/HexaPOD RT Evo izvedite pre-

verjanje izocentra v sistemu iGUIDE za samodejno namestitev fantoma z izocentrom
ET v izocenter.

Sicer obsevalno mizo ročno premaknite v skladu s podatki premičnih indikatorjev (glejte
Stran 186).
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Koraki

4.

Za trenuten položaj izocentra za vse vrednosti razdalje in kotov bi zdaj morali biti prikaza-
ni vrednost 0 in OK.

5.

Pravilno kalibracijo izocentra potrdite tako, da preverite, ali so črte, vrezane v fantoma,
pravilno poravnane s sobnimi laserji.
Če fantom z izocentrom ni pravilno nameščen, kalibracijo ponovite (glejte Stran 330).
Če je možnost Radiation Isocenter Calibration v uporabi, laserji niso poravnani s črt-
ami, vrezanimi v fantoma, z visoko natančnostjo. Z možnostjo Daily Check preverite po-
ložaj izocentra.

6. Če želite ponoviti preverjanje, ustrezno prilagodite položaj fantoma z izocentrom ET in
pritisnite možnost Start Positioning.

7. Ko je preverjanje dokončano, pritisnite Next za nadaljevanje pridobivanja slik.

Vstopite v obsevalni prostor in vizualno preverite, ali so laserji pravilno poravnani s križci
na fantomu.

Preverjanje kalibracije izocentra
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20.3 Daily Check
Preverjanje kalibracije rentgenskega slikanja

Splošne informacije

Možnost Daily Check preveri izocenter sistema ExacTrac in kalibracijo rentgenskega slikanja,
vključno z možnostjo Calibrate Radiation Isocenter, če je ta licencirana.
Volframova kroglica je nameščena v sredino fantoma z izocentrom ET. Sistem ExacTrac
kroglico zazna na rentgenskih slikah ter izračuna in prikaže odstopanje od izocentra sistema
ExacTrac.
Podjetje Brainlab priporoča izvajanje funkcije Daily Check vsaj enkrat dnevno.

Pridobivanje rentgenske slike – enojni generator

Slika 159 
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Pridobivanje rentgenske slike – dvojni generator

①
V primeru dvojnega generatorja je pridobivanje rentgenske slike vključeno v stran Daily Check.
Če imate licencirano možnost Calibrate Radiation Isocenter, je stanje trenutne kalibracije
Radiation Isocenter Calibration prikazano v spodnjem desnem kotu ①.

Pridobivanje rentgenskih slik

Koraki

1. Upoštevajte korake, opisane v razdelku Stran 349, in določite položaj fantoma z izocen-
trom.

2.
Izberite energijsko raven nizkega obsevanja, npr. 70 kV, 20 mAs. To storite tako:
• prek konzole rentgena, če nimate nadzora prek programske opreme (glejte str. 105);
• s pritiskom možnosti Modify, če imate nadzor prek programske opreme (glejte str. 92).

3.
Pridobite in prikažite:
• za enojni generator prvo rentgensko sliko, ali
• za dvojni generator, obe rentgenski sliki.

4. Pri enojnem generatorju pritisnite Next, da izvedete pridobivanje rentgenske slike za dru-
go cev.

Daily Check
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Preverjanje rentgena/Daily Check

②

① ③

Slika 160 

Št. Sestavni del Funkcija

① Pointer
Možnost Radius na kazalcu Pointer je mogoče prilagoditi veli-
kosti vsajene kroglice (privzeta vrednost je prilagojena fanto-
mu z izocentrom podjetja Brainlab).

② Rezultat Rezultat funkcije Daily Check.

③ Radiation Isocenter Cali-
bration

Datum prejšnje kalibracije izocentra sevanja in ali je kalibraci-
ja posodobljena.
To polje je prikazano le, če je funkcija licencirana.

Razlaga rezultata funkcije Daily Check

Koraki

1.

Kot je omenjeno v besedilu z namigom, je treba rezultat zaznavanja kroga vedno vidno
preveriti.
Če je volframova kroglica na pridobljenih slikah slabo vidna, z možnostjo upodabljanja iz-
boljšajte kontrast. To storite tako, da kvadrat z desno tipko miške povlečete na sredinski
položaj fantoma (glejte Stran 229).

2.

• Če je funkcija Daily Check uspešna, se prikaže zeleni simbol.

• Če ni uspešno, se prikaže rdeč simbol.

3. Če želite znova zagnati zaznavanje kroglice, npr. z drugačno nastavitvijo polmera, prila-
godite možnost Radius in pritisnite Search.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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Koraki

4. Ko dosežete primeren rezultat, kliknite Finish.

5. Sporočilo, ki se prikaže, potrdite z gumbom OK. Preverjanje je zdaj končano.

Če funkcija Daily Check ne uspe, morate ponoviti postopek kalibracije rentgenskega
slikanja.

Dodatno testiranje

Za dodatno preverjanje natančnosti sistema se lahko uporabi Winston-Lutzovo testiranje (glejte
Stran 355). Občasno je priporočeno izvesti test skrite tarče (glejte str. 359).
Test skrite tarče je mogoče uporabiti tudi za neuspela dnevna preverjanja za ugotavljanje
odstopanja izocentra od volframove kroglice v fantomu z izocentrom.

Daily Check
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20.4 Winston-Lutz: zaznavanje kroglice s kazalcem

Splošne informacije

Skupaj s kazalcem fantoma se ta funkcija uporablja za ocenjevanje natančnosti izocentra v
kalibraciji rentgenskega slikanja glede na izocenter sevanja linearnega pospeševalnika.
Podjetje Brainlab priporoča občasno izvajanje Winston-Lutzovega testiranja, da se zagotovi
izredno natančno ujemanje med linearnim pospeševalnikom in izocentrom sistema ExacTrac. Če
je na voljo, je kalibracija Radiation Isocenter Calibration nepogrešljiva.

Pred začetkom

Koraki

1.

Če želite izvesti testiranje zaznavanja kazalca, ustrezen kazalec (npr. kazalec fantoma
podjetja Brainlab ali kazalec tarče za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja) name-
stite na okvir obsevalne mize ali na bazo maske za stereotaktično radiokirurgijo brez
okvirja.

2.
Če uporabljate kalibracijo Radiation Isocenter Calibration sistema ExacTrac, izvedite ce-
lotno Winston-Lutzovo testiranje, da kroglico pomaknete do izocentra sevanja. Sicer ka-
zalec poravnajte z laserji.

Kazalec fantoma

①

②

Slika 161 

Št. Sestavni del

① Kazalec fantoma.

②
Okvir obsevalne mize Brainlab (primer).
Glejte Vodič po strojni opremi uporabnika – Stereotaktična strojna oprema RTRS.
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Kazalec tarče za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja

① ②

Slika 162 

Št. Sestavni del

① Kazalec tarče za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja

②
Baza maske za stereotaktično radiokirurgijo brez okvirja
Glejte Vodič po strojni opremi uporabnika – Sistem za podporo bolnika

Aktiviranje zaznavanja kazalca

Koraki

1. Na zaslonu Calibration izberite možnost Detect Winston-Lutz Pointer (glejte stran 347)
in svojo izbiro potrdite z Next.

2. Prikaže se zaslon za pridobivanje rentgenske slike.

Winston-Lutz: zaznavanje kroglice s kazalcem
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Pridobivanje rentgenske slike

Slika 163 

Pridobivanje rentgenske slike

Koraki

1. Programska oprema zdaj narekuje pridobivanje posamezne slike iz obeh rentgenskih ce-
vi.

2. Kalibriran položaj izocentra je v vsakem primeru prikazan z modrim križcem.

3. Po potrebi prilagodite kontrast slike in upodabljanje (glejte Stran 229), nato pritisnite Next.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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Preverjanje natančnosti

Slika 164 

Koraki

1. Če kroglica v pogledih rentgenske slike ni samodejno označena s križcem, uporabite
funkcijo Search, da nastavite zahtevani premer kroglice in kroglico zaznate.

2. Če želite zaznano kroglico namestiti v središče pogledov rentgenskih slik in po potrebi po-
večati faktor povečave, uporabite funkcije za povečavo in panoramsko pomikanje.

3.

Središče zaznane kroglice je označeno z zelenim križcem.
• Izocenter, kot je določen med kalibracijo rentgenskega slikanja (glejte Stran 334), je

označen z modrim križcem.
• Vsako odstopanje med načrtovanim izocentrom zdravljenja in kalibriranim izocentrom je

označeno z vrednostmi 2D- in 3D-premikov, prikazanimi pod pogledom rentgenske sli-
ke. Vrednost, višja od 0,7 mm, lahko pomeni nepravilno zaznavanje kroglice v sliki ali
neskladno kalibracijo.

• Vrednost Reconstruction error prikazuje razdaljo med levo in desno projekcijsko črto
rentgena v 3D-prostoru. Visoka vrednost označuje, da je treba sistem morda znova ka-
librirati.

4. Zaslon Winston-Lutz zapustite tako, da pritisnete Finish.

Če izračunano odstopanje presega vrednost 0,7 mm, je treba sistem znova kalibrirati in
nato ponoviti test zaznavanja kroglice s kazalcem. Če odstopanje še vedno presega
vrednost 0,7 mm, se za podporo obrnite na podjetje Brainlab.

Winston-Lutz: zaznavanje kroglice s kazalcem
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20.4.1 Zaznavanje skrite kroglice

Pred začetkom

Koraki

1.
Če želite izvesti test zaznavanja skrite kroglice, je treba na obsevalno mizo namestiti fan-
tom za zagotavljanje kakovosti (fantom mora vsebovati primerno kroglico, ki je neprosoj-
na za rentgenske žarke, npr. 5-mm volframovo kroglico). 

2. Središče kroglice mora biti v zadevnem podatkovnem nizu določeno kot izocenter zdrav-
ljenja.

3.
Nato je treba določiti položaj z infrardečimi napravami in korekcijo računalniške tomografi-
je z rentgenskim žarkom ali stožčastim snopom, da se volframova kroglica namesti v iz-
ocenter.

4. Ko je dosežen idealen položaj, ki ga določa programska oprema ExacTrac, je mogoče
natančnost preveriti z zaznavanjem skrite kroglice.

5. Zaprite bolnika in pustite mizo/fantom v nespremenjenem položaju (tj. prekličite centrira-
nje Robotics).

Aktiviranje zaznavanja kroglice

1. Korak

2. Na zaslonu Calibration izberite možnost Detect Winston-Lutz Pointer (glejte stran 347) in
svojo izbiro potrdite z Next.

Pridobivanje rentgenske slike (enojni generator)

Slika 165 

Koraki

1. Programska oprema zdaj narekuje pridobivanje posamezne slike iz obeh rentgenskih cevi
(glejte tudi str. 105).

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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Koraki

2. Kalibriran položaj izocentra je v vsakem primeru prikazan z modrim križcem.

3. Če ste s pridobljeno sliko zadovoljni (kroglica mora biti vsaj malo vidna), nadaljujte s kli-
kom možnosti Next.

Preverjanje natančnosti

Pri uporabi dvojnega generatorja (glejte str. 92), se v istem zaslonu izvedeta pridobivanje
rentgenske slike in zaznavanje kroga.

Slika 166 

Koraki

1. Če kroglica v pogledih rentgenske slike ni samodejno označena s križcem, uporabite
funkcijo Search, da nastavite zahtevani premer kroglice in kroglico zaznate.

2. Če želite zaznano kroglico namestiti v središče pogledov rentgenskih slik in po potrebi po-
večati faktor povečave, uporabite funkcije za povečavo in panoramsko pomikanje.

3.

Izocenter načrtovanega zdravljenja je označen z zelenim križcem.
• Izocenter, kot je določen med kalibracijo rentgenskega slikanja (glejte Stran 334), je

označen z modrim križcem.
• Vsako odstopanje med načrtovanim izocentrom zdravljenja in kalibriranim izocentrom je

označeno z vrednostmi 2D- in 3D-premikov, prikazanimi pod pogledom rentgenske sli-
ke. Vrednost, višja od 1,5 mm, lahko pomeni nepravilno zaznavanje kroglice v sliki ali
neskladno kalibracijo.

• Vrednost Reconstruction error prikazuje razdaljo med levo in desno projekcijsko črto
rentgena v 3D-prostoru. Visoka vrednost označuje, da je treba sistem morda znova ka-
librirati ali da kroglica v eni ali obeh slikah ni bila ustrezno zaznana.

4. Zaslon zapustite tako, da pritisnete Finish.

Odstopanja, zaznana med tem testom, predstavljajo stopnjo natančnosti, ki jo lahko
pričakujete med zdravljenjem bolnikov. Če prikazana odstopanja presegajo sprejemljive
vrednosti, je bolnike pred ponovno kalibracijo sistema prepovedano zdraviti.

Winston-Lutz: zaznavanje kroglice s kazalcem
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20.5 Dodatne funkcije kalibracije
Pridobivanje slik korekcije rentgenskih žarkov

Splošne informacije

Pridobite lahko bele slike, ki ponazarjajo raznoliko občutljivost slikovne pike posameznega
detektorja ploske plošče ter programski opremi omogočajo zaznavanje in interpolacijo okvarjenih
slikovnih pik v ploske plošče.
Podjetje Brainlab priporoča redno pridobivanje slik korekcije rentgenskih žarkov (enkrat mesečno
ali vsaj enkrat letno) ali pridobivanje slik korekcije rentgenskih žarkov ob zmanjšani kakovosti
slike.

Pridobivanje slik korekcije rentgenskih žarkov

Koraki

1. Na zavihku System Settings kliknite možnost Correction Image Wizard.

2. Sistem samodejno ustvari slike odmika za korekcijo slike (glejte Stran 363).

3.

Sistem vas bo pozval, da pridobite ustrezne bele slike (glejte Stran 361).

Pridobivanje belih slik

Zagotovite, da pot žarka iz talnega ohišja izvora rentgenskih žarkov v detektor ni ovirana. V
vidnem polju ne sme biti nobenega predmeta. Iz ohišja/pokrova cevi ne odstranite pokrovov ali
filtrov, saj je treba bele slike posneti pri konfiguraciji, ki se sicer uporabi za slikanje bolnika.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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Koraki

1.

Najprej pridobite 5 slik s cevjo 1, nato pa še 5 slik s cevjo 2. Trenutna cev je označena na
desni strani zaslona.

2. Zagotovite, da se za obe cevi uporabijo iste nastavitve energije.

3. Če je raven osvetlitve pridobljenih slik zunaj privzetega obsega, sistem prikaže ustrezen
poziv.

4. Če je odmik, prikazan v pozivu, majhen, nastavitev energije ni treba prilagoditi.

Korekcija slike

Ko pridobite vse bele slike, se za vsako cev shranijo slike odmika, slike pridobitka in slike slabih
slikovnih pik. Te slike so nato med pridobivanjem rentgenskih slik uporabljene za korekcijo slik. 
Glejte str. 445.

Kontrast in upodabljanje

Histogrami (glede na sive vrednosti od 0 do 65.535) omogočajo prilagoditev razporeditve nivoja
sivine v rentgenskih slikah. Glejte stran 229.

Dodatne funkcije kalibracije
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20.5.1 Pridobivanje preizkusnih rentgenskih slik

Splošne informacije

Testne slike je mogoče z različnimi nastavitvami korekcije pridobiti na zavihku Test Acquisition,
pri čemer služijo za preverjanje npr. kakovosti rentgenske slike in natančnosti ploske plošče.
V čarovniku Test Acquisition pridobivanje rentgenskih slik za namestitev bolnika ni dovoljeno. Za
vse druge zdravstvene indikacije, kot je določanje robov tumorja med dihanjem, je odgovoren
zdravstveni strokovnjak.

Rentgenskih slik, pridobljenih na strani Test Acquisition, ne uporabljajte za namestitev
bolnika.

Zavihek Test Acquisition

Slika 167 

Pridobivanje slik

Koraki

1. V možnosti X-Ray Source izberite plosko ploščo (Tube 1, Tube 2 ali Dual), ki bo ocenje-
na med pridobivanjem slike.

2. Zdaj lahko rentgenske slike pridobivate na običajen način. Glejte str. 91.

Uporaba/odstranjevanje korekcij

Koraki

1. V možnosti Use Corrections izberite vrednosti korekcije, ki jih želite uporabite za trenut-
no rentgensko sliko.

2. Vrednosti korekcije temeljijo na predhodno pridobljenih slikah korekcij (glejte Stran 361).

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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Prilagoditev kontrasta in upodabljanje

Koraki

1. Kontrast pridobljene slike lahko za namen izboljšanja prikaza prilagodite, in sicer z drsni-
kom Enhance Contrast (glejte Stran 229).

2. Histogrami omogočajo prilagoditev razporeditve ravni sivine v rentgenskih slikah. Nadalj-
nje informacije so prikazane v razdelku Stran 229.

3. Če v območju Image Processing izberete možnost Invert, lahko prikažete negativno sli-
ko.

Shranjevanje in nalaganje slik

Možnosti

Možnost Save omogoča shranjevanje pridobljenih rentgenskih slik v obliki neobdelanih podatkov
slike, vključno z metapodatki.

Možnost Load omogoča nalaganje shranjenih rentgenskih slik s končnico datoteke *.his ali
*.sequence, npr. za namene primerjave.

Če želite rentgenske slike, pridobljene na strani Test Acquisition, shraniti v mapo bolnika,
morate to storiti ročno.

Pridobivanje zaporedja

Koraki

1. V možnosti Acquisition Type izberite možnost Sequence in določite največje število
okvirjev, ki jih želite pridobiti.

2. Izberite želeni vir Tube1/Tube2/Dual.

3. Med pridobivanjem zaporedja pridržite gumb (za vsako posneto sliko slišite pisk).

4. Postopek pridobivanja lahko prekinete kadar koli, tako da spustite gumb.

5. Po pridobljenem zaporedju se pomaknite z drsnikom pod prikazanimi rentgenskimi slika-
mi.

Prenos prednastavljenih nastavitev v generator

Koraki

1. Na seznamu Generator Presets izberite želeno prednastavljeno možnost Preset.

2. Kliknite možnost Set Parameters, da prednastavljeno nastavitev prenesete v generator.

Shranjevanje nastavitev generatorja v prednastavljeni možnosti

Koraki

1. Izberite možnost Preset, ki jo želite posodobiti v razdelku Generator Presets.

2. Kliknite Store Parameters, da trenutne nastavitve Generator Settings kopirate v pred-
nastavljeno možnost.

Dodatne funkcije kalibracije
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Vrednost DAP

Enako kot intenzivnost slike je vrednost DAP mogoče izračunati in prikazati, če je zaželeno ali
tako zahteva zakonodaja. Za izvedbo tega mora dodatno kalibracijo sistema in meritve v takem
primeru izvesti podjetje Brainlab.
Vrednost DAP je podana v µGy * m² in je izračunana za sliko, zajeto s prilagojenimi nastavitvami
generatorja rentgenskih žarkov. Vrednost DAP ne upošteva filtriranja mizne plošče obsevalne
mize ali drugih dodatkov v rentgenskem polju, za rentgensko cevjo in bolnikom (filtriranje ohišja,
kolimatorja in talnega ohišja se upošteva).

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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20.5.2 Nastavitev privzetega položaja kalibracijskega fantoma za rentgensko slikanje

Določitev ustreznega položaja

Koraki

1.
Preden zaženete kalibracijski fantom za rentgensko slikanje, morate izvesti pridobiva-
nje rentgenske slike s kalibracijskim fantomom za rentgensko slikanje ET na obseval-
ni mizi (glejte Stran 363).

2.

Tako boste lahko določili položaj, iz katerega so fantomski označevalci (osem za vsako
plosko ploščo) vidni na pridobljenih rentgenskih slikah, kot je prikazano na diagramu:

3.

Kliknite možnost Calib. Position, da določite položaj fantoma rentgenskega žarka v tem
pogovornem oknu:

4. V pogovornem oknu kliknite možnost Store Current, da shranite ta položaj, ki se uporabi
pri izvajanju kalibracije rentgenskega slikanja.

Dodatne funkcije kalibracije
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OPOMBA: to funkcijo uporabite le, če predhodno določeni položaj kalibracijskega fantoma za
rentgensko slikanje ne omogoča kalibracije obeh ploskih plošč, npr. če položaj fantoma ne
zagotavlja vidnosti osmih fantomskih označevalcev za vsako os slikanja.
 

Poševni označevalci

Poleg osmih okroglih fantomskih označevalcev, ki so potrebni za kalibracijo vsake osi slikanja,
boste videli tudi nekaj označevalcev, katerih oblika bo zaradi poševnega pogleda slike popačena.
Ti označevalci so potrebni le za kalibracijo drugih osi slikanja in ni treba, da so vidni v trenutni sliki
kalibracije.

① ②
Slika 168 

Št. Sestavni del

① Natančno zaznan okrogel označevalec, ki se uporabi za kalibracijo

② Poševni pogled označevalca, ki ni potreben za kalibracijo te osi slikanja

Talno ohišje rentgenskega sistema ExacTrac X-Ray

Zaradi različnih nastavitev sistema je morda treba za kalibracijo rentgenskih sestavnih delov
spremeniti privzeti položaj kalibracijskega fantoma za rentgensko slikanje ExacTrac. Tako
zagotovite, da je med kalibracijo vidnih vseh osem označevalcev.
Če sistema ne morete nastaviti tako, da bi bilo vidnih vseh osem označevalcev, se za podporo
obrnite na podjetje Brainlab.
V nekaterih primerih bo morda treba zaradi nastavitve sistema v kalibracijski fantom vstaviti
dodaten plastični vijak, s katerim med kalibracijo zagotovite vidnost vseh osmih označevalcev.

Slika 169 
OPOMBA: sistemi z nameščenimi talnimi rentgenskimi cevmi imajo malo manjše vidno polje, zato
pri določanju položaja kalibracijskega fantoma za rentgensko slikanje zahtevajo posebno
pozornost.
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20.5.3 Kalibracija obsevalne mize za obsevalne mize Varian Exact/ETR

Splošne informacije

Funkcijo Couch Calibration na zavihku System Settings je mogoče uporabiti za konfiguracijo
potovanja obsevalne mize s pravilno hitrostjo, s čimer se zagotovi gladko pospeševanje in
zaustavljanje. 
• Ta funkcija je pomembna le pri samodejnem določanju položaja obsevalne mize pri obsevalnih

mizah Exact ali ETR. (Pri sistemih TrueBeam je ta funkcija v programski opremi sicer vidna,
vendar je ni mogoče in je ni treba uporabiti. Obsevalne mize TrueBeam so interno kalibrirane,
zato ta korak ni potreben.)

• Podjetje Brainlab priporoča izvajanje kalibracije obsevalne mize enkrat mesečno.

Za zagotovitev varnosti bolnika je treba kalibracijo obsevalne mize vedno izvajati po večjih
vzdrževalnih delih na linearnem pospeševalniku ali po nadgradnji linearnega
pospeševalnika.

Pogovorno okno za kalibracijo obsevalne mize

Slika 170 

Priprava kalibracije obsevalne mize

Koraki

1. Na zavihku System Settings kliknite možnost Couch Calibration, da odprete pogovorno
okno za kalibracijo obsevalne mize.

2. Na obsevalno mizo namestite fantom z izocentrom ET.

3. Fantom ustrezno poravnajte z gantrijem, pri čemer za vodilo uporabite simbole Right,
Left in Gantry ter simbol bolnika na fantomu.

4.
• Prilagodite položaj obsevalne mize, kot je prikazano v oknu Status Monitor.
• Če želite doseči prikazani položaj, obsevalno mizo premaknite v levo in nato nazaj, šele

nato jo spustite v zahtevani položaj.

Dodatne funkcije kalibracije
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Koraki

5.
• Potrdite, da je zaznanih vseh pet označevalnih kroglic fantoma in da so vidne v pogle-

dih Left Camera in Right Camera.
• Označevalci morajo biti v vidnem polju kamere med celotnim postopkom kalibracije.

Izvajanje kalibracije obsevalne mize

Koraki

1. Če želite kalibrirati osi x, y in z, kliknite možnost Start Calibration, nato pa pritisnite gum-
be za omogočanje na upravljalniku obsevalne mize.

2. Obsevalna miza naj bi se zdaj premaknila v prečni smeri od »-« do »+« (glejte Stran 325),
v smeri dolžine proti gantriju in v navpični smeri navzgor.

3. Ko se aktivira gumb Ok (po uspešni kalibraciji), ga pritisnite, da potrdite kalibracijo.

Kalibracija rotacije

Če obsevalna miza podpira rotacijo, jo je mogoče kalibrirati na isti način, in sicer s pritiskom Start
Rotation Calibration.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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20.6 Oddaljeni sprotni dostop do delovne postaje
ExacTrac

Dostopanje do delovne postaje ExacTrac

Splošne informacije

Izbirna programska oprema VNC, na voljo s sistemom ExacTrac, zdravnikom omogoča prijavo za
namen potrditve zlitja slik iz oddaljenega računalnika. Tako ni treba, da je zdravnik prisoten
neposredno ob delovni postaji ExacTrac. 

Zahteve

• Sodobna omrežna infrastruktura s hitrostmi vsaj 100 Mbit/s (priporočena hitrost je 1.000 Mbit/s)
• Dostop do omrežja iz oddaljenega računalnika v delovno postajo ExacTrac (vključno s

primernim požarnim zidom in nastavitvami usmerjanja)
• Standardni postopek za uporabo oddaljenega sprotnega dostopa do delovne postaje ExacTrac

Začetni koraki

Koraki

1. Sistem ExacTrac zaženite kot običajno in nadaljujte, dokler se ne prikaže zaslon za zlitje
slik.

2. Zadevnega zdravnika obvestite, da mora potrditi zlitje slik.

Vzpostavljanje povezave z oddaljeno delovno postajo

Koraki

1. Zdravnik lahko zdaj s klikom ustrezne ikone na namizju v svoji oddaljeni delovni postaji
zažene programsko opremo VCN.

2. Na zaslonu za vzpostavitev povezave, ki je zdaj prikazan v oddaljeni delovni postaji, pri-
tisnite možnost Connect, da aktivirate nastavitev povezave.

Oddaljeni sprotni dostop do delovne postaje ExacTrac
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Slika 171 

Za vzpostavitev povezave z delovno postajo ExacTrac se lahko uporabi le programska
oprema odjemalca VNC, ki jo podpora Brainlab namesti v oddaljeno delovno postajo.

Potrditev povezave v delovni postaji ExacTrac

Koraki

1.

V delovni postaji ExacTrac se nato prikaže naslednje sporočilo:

2. Upravljavec delovne postaje ExacTrac mora zdaj pritisniti možnost Accept, da zdravniku
dovoli oddaljeni dostop do delovne postaje ExacTrac.

Vnos prijavnega gesla

Slika 172 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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Koraki

1.
Za vzpostavitev povezave med delovno postajo ExacTrac in oddaljeno delovno postajo
mora zdravnik v prikazano prijavno okno vnesti geslo VNC, ki ga zagotovi skrbnik omrež-
ja v bolnišnici.

2. S pritiskom možnosti Log On se aktivira dostop do delovne postaje ExacTrac.

Pogled oddaljenega dostopa

V oddaljeni delovni postaji je zdaj prikazan naslednji pogled.

Slika 173 

Izvajanje odobritve oddaljenega zlitja

Bolnišnica mora določiti postopek za upravljanje odobritev zlitja (npr. predhodni telefonski klic). Če
želite dodatne informacije, se obrnite na skrbnika omrežja v bolnišnici ali na podporo Brainlab.

Koraki

1. Zdravnik lahko zdaj prek oddaljene delovne postaje z uporabo miške in tipkovnice pregle-
da zlitje slik ter nato z gumbom Approve zlitje odobri (glejte Stran 213).

2. Upravljavec delovne postaje ExacTrac lahko s svojo miško in tipkovnico prav tako izvaja
dejanja na zaslonu za zlitje slik.

OPOMBA: poleg tega je mogoče brez povezave hkrati odobriti zlitje slik za več zdravljenj, in sicer
neposredno prek delovne postaje ExacTrac ali prek izbirne delovne postaje za pripravo in
pregled IGRT (glejte Stran 376).
 

Varnostne opombe

Programsko opremo VNC je mogoče uporabiti le za izvajanje zlitja slik. Oddaljeno izvajanje
drugih funkcij delovne postaje ExacTrac, npr. samodejno določanje položaja obsevalne
mize ali zbiranje, je prepovedano.

Oddaljeni sprotni dostop do delovne postaje ExacTrac
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Ko je zlitje slik pregledano in odobreno, mora zdravnik prekiniti oddaljeno povezavo, da
omogoči običajno določanje položaja prek delovne postaje ExacTrac.

Med oddaljenim dostopom boste morda med uporabo funkcij prekrivanja opazili rahel
zamik v odzivnosti sistema. V primeru dvoma je treba zlitje preveriti neposredno v delovni
postaji ExacTrac.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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21 PREGLEDOVANJE
PODATKOV O BOLNIKU

21.1 Pregled zdravljenja, predvajanje in odobritev

Splošne informacije

Zavihek Review/Replay je na voljo na začetnem zaslonu. Lahko:
• Ustvarite čakalno vrsto zdravljenj za pregled (glejte Stran 380)
• Pregledate in predvajate zdravljenja (Stran 383)
• Ustvarite ustrezne izpise (glejte Stran 377).

Zavihek Review/Replay

Slika 174 
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21.1.1 Možnosti pregleda zdravljenja

Možnosti pregleda

Na zavihku Review/Replay lahko zdravljenja bolnika pregledate na več načinov:

Možnosti

Printout… in Summary…: prikaz datoteke PDF s podatki o zdravljenju (glejte »Ustvarjanje po-
ročil o zdravljenju« spodaj).

Create Queue … in Refresh Queue: ustvarjanje čakalne vrste za končana zdravljenja bolnikov,
ki bodo pregledana ter odobrena in/ali s sistemom Dicom RT izvožena v sistem Zapiši in preveri
(glejte Stran 380).

Review… in Replay…: pregled dokončanega združevanja slik ali predvajanje korakov dokonča-
nega zdravljenja za preverjanje natančnosti rentgenskega slikanja, na primer (glejte Stran 383).

Te funkcije lahko izvajate s standardno programsko opremo ExacTrac ali prek izbirne delovne
postaje za pripravo/pregled/distribucijo (glejte Stran 59).

Pregled zdravljenja, predvajanje in odobritev
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21.1.2 Ustvarjanje poročil o zdravljenju

Razpoložljiva poročila

Za trenutno izbranega bolnika lahko ustvarite dve poročili:
• Celotno poročilo s podrobnimi podatki o namestitvi za zdravljenje, ki ste ga končali.
• Povzetek z izračunanimi vrednostmi korekcije (preslikave in/ali rotacije) za vse dele zdravljenja,

dokončane pri tem bolniku.
Obe poročili sta v obliki zapisa PDF in ju je mogoče shraniti in natisniti.

Dostop do podrobnega poročila

Dostop do podrobnega poročila:

Koraki

1. S seznama korekcij na zavihku Review/Replay izberite zaključeno korekcijo, ki jo želite
natisniti.

2. Kliknite Printout… Prikaže se pogovorno okno Print Preview, v katerem je prikazan
predogled končnega poročila.

3.

Izberite podrobnosti, ki jih želite vključiti v poročilo, in sicer tako, da potrdite ali počistite
ustrezna polja v območju Printout Options.

4. Ko izberete želene podatke, kliknite Apply Changes. Predogled dokumenta se posodobi
in prikaže izbrane podatke.

5.
Če želite poročilo natisniti, kliknite Print document…
Če želite poročilo shraniti v datoteko, kliknite Save document…

Vsebina podrobnega poročila

V glavi vsake strani so prikazani datum zdravljenja, datum načrta, ime bolnika, ID bolnika in
število izocentrov.
Na seznamu Procedures na sprednji strani poročila o zdravljenju, so za namene obračunavanja
navedeni določeni elementi:
• IR-Based Stereotactic Positioning

PREGLEDOVANJE PODATKOV O BOLNIKU
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• Automatic Patient Monitoring
• Video Verification
• X-ray Correction
• Cone Beam Correction
• X-ray Snap Verification
• Robotics Angle Correction
• Auto Couch Rotation

Dostop do povzetka poročila

Ustvarjanje poročila, ki vsebuje samo vrednosti korekcije (preslikave in/ali rotacije):

Koraki

1. Na zavihku Review/Replay izberite bolnika in izocenter, za katerega želite ustvariti po-
vzetek.

2. Kliknite Summary… Prikaže se pogovorno okno Print Preview, v katerem je prikazan
predogled končnega poročila.

3.

Izberite, ali želite vključiti prostor za podpis ali preverjanje, in sicer tako, da potrdite ali po-
čistite ustrezna polja v območju Printout Options.

4. Ko izberete želene podatke, kliknite Apply Changes. Predogled dokumenta se posodobi
in prikaže izbrane podatke.

5.
Če želite poročilo natisniti, kliknite Print document…
Če želite poročilo shraniti v datoteko, kliknite Save document…

Vsebina povzetka poročila

V glavi vsake strani so prikazani obdobje zdravljenja, ime bolnika, ID bolnika, datum načrta,
izocenter in dodeljeni zdravnik.
Povzetek vsebuje:
• Vse izvedene korekcijske premike za izbrani izocenter.
• Čas izpostavljenosti bolnika za vse izocentre.
• Doza sevanja (DAP) za vse izocentre (izbirno).

Pregled zdravljenja, predvajanje in odobritev
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Vrednost DAP

Vrednost DAP je mogoče izračunati in natisniti v povzetku poročila, če tako zahteva zakonodaja
ali naročnik. Dodatno kalibracijo sistema in meritve mora v takem primeru izvesti podjetje
Brainlab.
Vrednost DAP je navedena v µGy*m² in predstavlja vsoto od začetka zdravljenja do datuma
povzetka poročila, ustvarjena pa je za vse izocentre. Vrednost DAP ne upošteva filtriranja mizne
plošče obsevalne mize ali drugih dodatkov v rentgenskem polju, za rentgensko cevjo in bolnikom
(filtriranje ohišja, kolimatorja in talnega ohišja se upošteva).
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21.1.3 Uvrščanje zaključenih zdravljenj bolnika v čakalno vrsto za pregled

Izbira zdravljenja bolnika

Slika 175 

Izbiranje zdravljenj bolnika

Koraki

1. V spustnem meniju v zgornjem levem delu zavihka Review/Replay (glejte Stran 375) iz-
berite lokalni izvorni imenik, v katerega so shranjeni zadevni podatki bolnika.

2. Po potrebi vnesite iskalni niz v polje Filter, da prikažete le bolnike, ki ustrezajo podanim
merilom.

3. Izberite zadevno datoteko bolnika s seznama datotek bolnikov na levi strani.

Prikazani podatki o bolniku

Za izbranega bolnika so zdaj prikazane ustrezne informacije o zaključenih postopkih, datumu
slikanja in načrta ter o stanju pregleda.

Slika 176 

Dodatne informacije

Prikazane so tudi dodatne informacije o podatkih izbranega bolnika:

Slika 177 
V podatkih bolnika so prikazani komentarji, izvoženi iz sistema za načrtovanje zdravljenja.

Pregled zdravljenja, predvajanje in odobritev
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V polje na desni strani lahko vnesete dodatne komentarje in jih potrdite s klikom gumba Save.

Navodila za uvrstitev individualnih zdravljenj v čakalno vrsto

Koraki

1. Če izbrano zdravljenje bolnika vsebuje korekturni premik, lahko to zdravljenje uvrstite v
čakalno vrsto za pregled, tako da pritisnete Add to Queue na zavihku Review/Replay.

2. Zdravljenje v čakalni vrsti je sedaj prikazano v polju Queued Corrections (glejte Stran
382).

Navodila za uvrstitev več zdravljenj v čakalno vrsto

Koraki

1.

Če v čakalno vrsto želite dodati več zdravljenj, pritisnite Create Queue … na zavihku Re-
view/Replay. Prikaže se pogovorno okno Create Review Queue:

2.

Nato lahko filtrirate zaključena zdravljenja in jih dodate v čakalno vrsto glede na:
• datum,
• pot shranjevanja,
• informacije o namestitvi,
• indikacijo.

Odločite se lahko tudi, ali želite vključiti korekcije, ki so že bile pregledane in/ali izvožene
v sistem Zapiši in preveri z uporabo možnosti Dicom.

3.
Ko kliknete Queue…, sistem išče podatke, ki se ujemajo z določenimi kriteriji, na seznam
doda ustrezna zdravljenja in v oknu s sporočilom prikaže, koliko ujemajočih zdravljenj je
bilo najdenih.
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Upravljanje zdravljenj v čakalni vrsti

Slika 178 

Možnosti

Kliknite Remove, da izbrišete posamezna zdravljenja.

Kliknite Remove All, da izbrišete vsa zdravljenja v čakalni vrsti.

Kliknite Review Queue…, da pregledate vsa zdravljenja v čakalni vrsti (glejte Stran 383).

Kliknite Export to R&V, da izvozite namestitvene rentgenske žarke in DDR v sistem Zapiši in
preveri.

Pregled zdravljenja, predvajanje in odobritev
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21.1.4 Pregled in predvajanje

Navodila za pregled korekcijskih podatkov

Koraki

1.
Za pregled premika, s katerim bolnika namestite za zdravljenje, na zavihku Review/
Replay pritisnite Review za enega bolnika in Review Queue… za več bolnikov (glejte
Stran 375).

2.

Prikažejo se podatki ustrezne korekcije rentgenskih žarkov.

3. Uporabite funkcije prekrivanja slik (glejte Stran 217), da preverite, ali je bilo zlitje izvedeno
pravilno.

4. Aktivirajte Apply Shift, da vidite premik slike, ki je bil izveden med zlitjem slik.

5. Če je premik s kliničnega vidika sprejemljiv, aktivirajte Check to Approve Shift, da pre-
mik potrdite.

6. Če ste pregled zdravljenja aktivirali s funkcijo Review List, lahko sedaj pritisnete Next, da
pregledate in potrdite naslednje zdravljenje.

7. Za vrnitev na zavihek Review/Replay (glejte Stran 375) pritisnite Done.

8. Odobrena zdravljenja bolnika so sedaj prikazana kot pregledana, ko jih izberete na se-
znamu bolnikov.
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Predvajanje korekcije/preverjanja z rentgenom

Koraki

1.

Pritisnite Replay na zavihku Review/Replay (glejte Stran 375), da naložite izbranega bol-
nika in prikažete že zaključene korake namestitve. Podatke o bolniku lahko pregledate in
prilagodite, kot da bi se zdravljenje odvijalo v živo.

2.

Preverite lahko pridobljene rentgenske slike, zlitje slik in korekturni premik.
Vsajeni označevalci so prikazani na položajih, ki so uporabljeni med zdravljenjem.

3. Za premik do naslednjega zaključenega koraka pri vsakem primeru pritisnite Next.

4. Za vrnitev na zavihek Review/Replay (glejte Stran 375) pritisnite Finish.

Pregled zdravljenja, predvajanje in odobritev
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Varnostna opomba v zvezi s predvajanjem korekcije/preverjanja z rentgenom

Področja zanimanja, ki so v načinu predvajanja določena za zlitje slik, se shranijo in
uporabijo za naslednjo frakcijo zdravljenja. Nepravilna določitev področij zanimanja lahko
povzroči nepravilno samodejno zlitje slik.

Predvajanje korekcije CT s stožčastim snopom

Koraki

1.

Na zavihku Review/Replay izberite bolnika:

Če je bila za izbranega bolnika (označen v možnosti Procedures) izvedena korekcija
stožčastega snopa, je aktiven gumb Replay… Če želite priklicati podatke CBCT, pritisnite
gumb Replay…

2.

Če podatki CBCT niso na voljo lokalno, se prikaže pogovorno okno z vprašanjem, ali želi-
te podatke priklicati iz sistema R&V.
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Koraki

3.

Če se podatki CBCT, uporabljeni za korekcijo, ne ujemajo z naloženimi podatki CBCT, se
prikaže opozorilo.

4.

Po priklicu podatkov CBCT lahko določite področje zanimanja (VOI) CT s stožčastim sno-
pom (glejte str. 240).

Pregled zdravljenja, predvajanje in odobritev
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Koraki

5.

Ko pritisnete gumb Next, se prikaže stran Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion (glejte
str. 245).

OPOMBA: premika, prikazana v sistemu ExacTrac Replay in v sistemu ARIA Offline Re-
view, sta lahko različna. Do tega pride, ker sistem ExacTrac zagotavlja ustreznost CT
glede na CBCT, sistem ARIA pa zagotavlja ustreznost CBCT glede na CT. Zato imajo
vrednosti nasproten predznak. Poleg tega je mogoče tudi, da sistem ARIA prikaže le 3 ali
4 vrednosti namesto 6 in so vrednosti preslikav prikazane v cm namesto v mm.
 

6. Če se želite vrniti na zavihek Review/Replay, pritisnite gumb Cancel/Finish.

Omejitve predvajanja CBCT

Upoštevajte naslednje omejitve:
• odobritev ni možna,
• brez zlitja z vsajenimi označevalci,
• brez zlitja s stenti,
• brez funkcije pregleda vključno z odobritvijo bolnikov s korekcijo podatkov CBCT.
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22 UVOZ, IZVOZ IN
VARNOSTNO KOPIRANJE
PODATKOV O BOLNIKU

22.1 Zavihek Import/Export

Splošne informacije

Zavihek Import/Export je na voljo na začetnem zaslonu. Podatke bolnika lahko:
• Uvozite iz standarda DICOM RT v sistem ExacTrac (glejte Stran 390). Ko je uvoz podatkov

končan, je treba privzete nastavitve bolnika prilagoditi glede na indikacijo izbranega bolnika, da
ga pripravite na zdravljenje.

• Izvozite v poročila PDF ali kot datoteko CSV (glejte Stran 398).
• Varnostno kopirajte in obnovite (glejte Stran 399).

Zavihek Import/Export

Slika 179 
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22.2 Uvoz podatkov iz sistema za načrtovanje
zdravljenja

Izvoz v sistem ExacTrac

Sistem za načrtovanje Uvoz podatkov

iPlan RT Dose

Uporabite DICOM Export, konfiguriran za sistem ExacTrac v ča-
rovniku za izvoz iPlan RT.
Za podrobnosti glejte Vodič za kliničnega uporabnika iPlan
RT.

Sistem za načrtovanje drugih
proizvajalcev

Celoten načrt radioterapije (načrt DICOM RT), vključno s CT in
podatki o obrisih, prenesite v sistem ExacTrac prek povezave
DICOM RT.

Sistem ExacTrac, če imate ustrezno licenco, prepozna lokaliziran niz podatkov (če je bil bolnik na
primer slikan z CT/angio lokalizatorjem in tarčnim nameščevalnikom za stereotaktično
radiokirurgijo brez okvirja podjetja Brainlab) sistemov za načrtovanje zdravljenja, ki so jih
proizvedli drugi proizvajalci. Potrditi morate, da so prejeti podatki uporabljeni kot potek dela brez
okvirja v sistemu ExacTrac in da je bil bolnik slikan z lokalizatorjem in tarčnim
nameščevalnikom brez okvirja za CT/angiografijo SRS podjetja Brainlab. Potreba je odobritev.

Poskrbite za izvoz ustreznega načrta zdravljenja v sistem ExacTrac. Če je bilo zdravljenje
načrtovano glede na lokaliziran podatkovni niz, izvožen pa je bil nelokaliziran načrt, lahko
to povzroči nevarne napake v rotaciji.

Zagotovite, da so izocenter in podatki za načrtovanje iz istega sistema za načrtovanje
zdravljenja izvoženi v linearni pospeševalnik in sistem ExacTrac.

Poskrbite, da med postopkom uvoza ne pride do prepisa zahtevanih podatkov o bolniku. V
takem primeru izgubljenih podatkov ne bo mogoče obnoviti.

Orodja za pretok podatkov

Pretok podatkov načrta DICOM iz sistemov za načrtovanje zdravljenja v sistem ExacTrac
uporablja različna orodja programske opreme, s katerimi prejema, pretvarja in uvaža načrte
bolnikov v sistem ExacTrac. To verigo orodij mora konfigurirati servis podjetja Brainlab.
Po posodobitvi/vzdrževanju strežnika iPlan Net zagotovite, da je konfiguracija še vedno veljavna
in da samodejni uvoz načrtov iz drugih sistemov za načrtovanje zdravljenja še naprej deluje. V
nasprotnem primeru se obrnite na podporo podjetja Brainlab.

Izvoz v sistema ExacTrac in MOSAIQ z linearnim pospeševalnikom Varian

Če uporabljate sistem ExacTrac s sistemom MOSAIQ na linearnem pospeševalniku Varian, kjer
je vzpostavljen pomožni vmesnik za naprave (ADI), morate načrt iz sistema za načrtovanje
zdravljenja izvoziti v sistema ExacTrac in MOSAIQ.
Ko je načrt uvožen v sistem MOSAIQ, se spremeni in postane nov načrt. Sistem ExacTrac
uporablja standard DICOM Plan UID in številko žarka, ki ju prejme od vmesnika, in z njima poišče
podatke v lokalnem načrtu DICOM. Tega ni mogoče storiti neposredno z dvema različnima
načrtoma (v sistemu ExacTrac in aplikaciji zdravljenja Varian):

Uvoz podatkov iz sistema za načrtovanje zdravljenja
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Slika 180 
Sistem ExacTrac s postopkom preslikave žarkov ponovno vzpostavi povezavo med žarki načrtov
A in B (glejte str. 128). Za vsak žarek v načrtu B se v skladu s kotom obsevalne mize, rotacijo
gantrija, koordinatami izocentra DICOM in imenom žarka poišče ustrezen žarek v načrtu A.
Če spremenite načrt v sistemu MOSAIQ, nastane nov načrt (načrt C), ki razveljavi obstoječo
preslikavo žarkov. V tem primeru morate ponovno izvesti preslikavo žarkov.
Če uporabljate programsko opremo iPlan RT:
Ko morate spremeniti načrt, to storite v programski opremi iPlan RT, nato pa je treba načrt
ponovno izvoziti v sistema ExacTrac in MOSAIQ. Če želite zagotoviti, da je vsak žarek v sistemu
MOSAIQ edinstven, je treba številu CourseID pri izvozu istega (vendar spremenjenega) načrta iz
programske opreme iPlan RT prišteti. CourseID lahko spremenite med postopkom izvoza, in sicer
na zavihku Export Parameters v programski opremi iPlan RT. CourseID za izvoz v sistema
MOSAIQ in ExacTrac mora biti enak. Preslikavo žarka je po izvozu treba ponoviti.
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22.2.1 Uporaba uvoza Dicom RT

Uvoz načrta zdravljenja z DICOM RT

Ko na zavihku Import/Export izberete možnost From Dicom RT, sistem ExacTrac poišče prvi
arhiv bolnika DICOM in odpre pogovorno okno DICOM Plan Browser. Zdaj lahko izberete želene
načrte DICOM, sistem pa vas vodi skozi postopek uvoza podatkov.
OPOMBA: če si želite ogledati že uvožene načrte v seznamu bolnikov DICOM, aktivirajte možnost
Show already imported Plans.
 

Pogovorno okno DICOM Plan Browser

Slika 181 

Uvoz načrta zdravljenja

Koraki

1.
S spustnega seznama na zgornji levi strani pogovornega okna izberite arhiv DICOM, v
katerem so shranjeni zahtevani podatki bolnika. Po izbiri arhiva DICOM sistem ExacTrac
poišče načrte zdravljenja. (To lahko traja nekaj časa, odvisno od velikosti arhiva.)

2. Po potrebi vnesite iskalni niz v polje Filter, da prikažete le bolnike, ki ustrezajo podanim
merilom.

3. Izberite želenega bolnika s seznama bolnikov na zgornji levi strani pogovornega okna v
območju DICOM Patients.

4.
Na seznamu načrtov zdravljenja na zgornji desni strani pogovornega okna v območju DI-
COM Plans izberite želeni načrt. V tem območju lahko izberete več načrtov, ki bodo nato
zaporedno uvoženi.

5. Poskrbite, da ste izbrali ustrezen načrt zdravljenja, tako da pregledate dodatne informaci-
je v območju Additional Plan Information.

6.

Zagotovite, da izbrani načrt ni označen z Import Result DONE, OK ali WRN.
Če ima načrt takšno oznako, je bil že uvožen in ga ni mogoče znova uvoziti, saj bi se si-
cer v sistemu ExacTrac lahko pojavljali podvojeni načrti. Če želite takšen načrt znova
uvoziti, ga najprej odstranite na zavihku Import/Export.

7. Če želite uvoziti izbrane načrte zdravljenja, pritisnite možnost Import. Vrstica napredova-
nja prikazuje stanje uvoza načrta zdravljenja.

Uvoz podatkov iz sistema za načrtovanje zdravljenja
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Koraki

8. Uspešen uvoz je potrjen, ko vrstica napredovanja izgine, rezultat uvoza načrta zdravljenja
pa se spremeni v OK.

Prikaz vsebine načrta DICOM

Pogovorno okno DICOM Plan Browser v območju Additional Plan Information prikazuje dodatne
informacije načrta, s katerimi je mogoče potrditi trenutno izbran načrt. Če so te informacije
nezadostne, lahko prikažete celotno vsebino načrta DICOM, tako da kliknete možnost Show
Dump. Prikaže se seznam oznak in vrednosti DICOM.

Prikaz dnevnika pretvorb

Če želite odkriti vzrok napake ali opozorila med izvajanjem pretvorbe, kliknite možnost Show Log.
Prikaže se vsebina datoteke dnevnika pretvorb.

Rezultat uvoza DICOM RT

Vrednost rezultata Opis

<Empty> Načrt zdravljenja še ni bil uvožen.

DONE

Načrt zdravljenja je bil uvožen, sistem ExacTrac ga lahko uporabi.
Ponovni uvoz ni dovoljen, saj bi se sicer v sistemu ExacTrac lahko po-
javljali podvojeni načrti. Če želite ta načrt zdravljenja znova uvoziti, ga
najprej odstranite na zavihku Import/Export.

OK Načrt zdravljenja je bil uspešno uvožen.

ERR
Med postopkom uvoza načrta zdravljenja je prišlo do napake in načrt ni
bil uvožen. Če želite prikazati izhod dnevnika uvoza, kliknite možnost
Show Log.

WRN

Med postopkom uvoza načrta zdravljenja so bila prikazana opozorila.
Vseeno pa je bil načrt uvožen in ga je mogoče naložiti. Če želite prika-
zati izhod dnevnika uvoza in pregledati prikazana opozorila, kliknite
možnost Show Log.
Opozorila se prikažejo tudi, ko se bolnika prvič odpre.

Prikaz izhoda pretvorbe v času izvajanja

Če po branju datoteke dnevnika pretvorbe ne odkrijete težave pretvorbe, lahko sistem ExacTrac
prikaže izhod pretvorbe v času izvajanja. To funkcijo lahko aktivirate z izbiro izbirnega gumba
Show Converter Output. Pri zagonu naslednje pretvorbe sistem ExacTrac namesto vrstice
napredovanja prikaže izhod pretvorbe časa izvajanja.
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22.2.2 Samodejni uvoz načrta

Samodejni uvoz načrta zdravljenja

Samodejni uvoz načrta zdravljenja je možen samo, če je sistem ustrezno konfiguriran.
OPOMBA: uvoz podatkov lahko traja do 15 minut.
 

Slika 182 

Postopek uvoza

Ko je načrt izvožen v sistem ExacTrac, se uvoz začne samodejno. Vse pretvorbe so izvedene v
zaporedju. Če je uvoz uspešen, se bolnik prikaže v možnosti Patient List na zavihku Select
Patient.
OPOMBA: nastavitve bolnika morajo biti določene pred prvim zdravljenjem.
 

OPOMBA: če se bolnik po 15 minutah ne prikaže v možnosti Patient List, ga uvozite ročno.
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22.2.3 DICOM

Skladnost DICOM

Sistem ExacTrac za protokol prenosa med sistemi drugih proizvajalcev uporablja knjižnico za
spajanje DICOM 3.0. DICOM omogoča splošno interoperabilnost med sistemi različnih
proizvajalcev. DICOM RT (radioterapija), ki se uporablja v sistemu ExacTrac, je najnovejši podniz
predmetov DICOM, ki omogočajo prenos določenih digitalnih slik ter grafičnih in neslikovnih
podatkov med dvema ali več sistemi. 
Podrobne informacije so na voljo v najnovejši izjavi o skladnosti DICOM, ki si jo lahko ogledate na
spletnem mestu www.brainlab.com/dicom.
Konfiguracija DICOM, ki jo izvede podjetje Brainlab, nikakor ne jamči stalno pravilne
interoperabilnosti. Uporabniki morajo preveriti popolno funkcionalnost svoje opreme ter ali oprema
zagotavlja natančne rezultate.
Natančno preglejte slike, oblike struktur in izocentre, uvožene iz sistemov za načrtovanje drugih
proizvajalcev. Zaradi značilnosti standarda DICOM so lahko nekateri predmeti med prenosom
spremenjeni ali nenamerno spremenjeni zaradi različnih razlag standarda DICOM drugih
proizvajalcev.
Ročno uvažanje bolnika v sistemu ExacTrac lahko povzroči, da se pojavi opozorilo s pojasnilom,
da je ime bolnika izbranega načrta RTPLAN drugačno od prikazanega imena. Do tega pride, če
arhiv DICOM vsebuje vsaj 2 bolnika z istim ID bolnika in različnimi imeni bolnika. ExacTrac
obravnava ID bolnika kot enoličen in vse bolnike z istim ID bolnika kot identične bolnike. Zato je
prikazano ime lahko drugačno kot izvirno ime. Na dejanski načrt zdravljenja to ne vpliva, niti ga ne
spremeni.

Varnostne opombe

Po uspešni pretvorbi slike, obrisa in izocentra preverite, ali so pretvorjeni predmeti v
ustreznih položajih.

Standard DICOM ne zagotavlja interoperabilnosti. Vendar izjava o skladnosti omogoča
preverjanje prve stopnje za interoperabilnost med različnimi uporabami, ki podpirajo isto
funkcijo DICOM. Izjavo o skladnosti je treba prebrati in razumeti v povezavi s standardom
DICOM.

V skladu s standardom IEC 62274 »Varnost radioterapevtskih zapisovalno-preverjevalnih
sistemov« (poglavje 6.6 »Odobritev podatkov«) so lahko podatki o nastavitvi naprave za
zdravljenje in ostali podatki o zdravljenju bolnika na voljo le za namene zdravljenja, in sicer
po potrditvi operaterja, da so bili podatki pregledani ter so pravilni in popolni.

Alias Patient so podatki bolnika v arhivu uvozov DICOM, ki imajo identičen ID bolnika z
različnimi imeni.

Preverjanje opreme

V skladu s standardom IEC 62266 »Smernice za uvajanje standarda DICOM v radioterapiji
« (poglavje 11 »Opozorilo za uporabnike«) morajo kupci onkološke opreme za obsevanje
potrditi, da njihova oprema ustrezno komunicira z drugo opremo ter uspešno prenaša
informacije prek protokolov in definicij standarda DICOM.
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22.2.4 Uvoz obrisa

Splošne informacije

Pri uvozu informacij o obrisu DICOM iz sistema drugega proizvajalca v sistem podjetja Brainlab se
obrisi pretvorijo. To pomeni, da lahko glede na velikost in obliko obrisa pride do odstopanja med
izvornimi obrisi DICOM in obrisi, prikazanimi v sistemu Brainlab.

Varnostne opombe

Med postopkom uvoza podatkov lahko med pretvorbo pride do deformacije obrisov DICOM
ali celo do izginotja podatkov o obrisih DICOM. Pri tem so lahko prizadete zelo majhne
strukture, zlasti tiste, ki vsebujejo eno ali dve slikovni piki, npr. živčni trakti, drugi manjši
kritični organi (OAR) ali vsajeni označevalci.

Odvisno od velikosti zadevnih obrisov lahko med uvozom podatkov DICOM pride do
spremembe, premika ali izginotja zlasti zelo majhnih struktur (npr. živčnih traktov, drugih
majhnih OAR-jev ali vsajenih označevalcev v velikosti ene ali dveh slikovnih pik). Če pride
do spremembe OAR-jev ali PTV-jev, lahko to vodi v nepravilno zdravljenje bolnika. Vedno
preverite obliko uvoženih OAR-jev ali PTV-jev.

Obrisi predmetov DICOM so uvoženi z nižjo ločljivostjo od dejanske ločljivosti slike. Zaradi
napak pri zaokroževanju, sistematičnega premika slikovnih pik in rutinskih postopkov
obdelave slik, npr. izglajevanja, interpolacije ali variacije vzorčne ločljivosti, lahko
natančnost obrisa po uvozu iz sistema drugega proizvajalca odstopa od slikovnih
podatkov. Število pretvorb pri uvozu/izvozu v posameznem poteku dela je zato treba kar
najbolj zmanjšati.

Preveriti je treba, ali so obrisi in izocentri z zmanjšano velikostjo ustrezno nameščeni ter ali
so se ohranili pravilna velikost, oblika in volumen. Če so interesna področja (ROI) napačno
obrisana, počistite izbiro. To je zlasti pomembno v primeru OAR-jev in PTV-jev.

Med izvajanjem povratnega prenosa med dvema standardoma DICOM lahko pride do
sistematične deformacije struktur. Če želite zmanjšati možnost pojava te težave, preprečite
neposredne ali posredne povratne prenose.
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22.2.5 Uvoz izocentra

Varnostne opombe

Koordinate izocentra so uvožene in prikazane različno. Zato so prikazane koordinate izocentra v
sistemu ExacTrac lahko drugačne od tistih, prikazanih v storitvi drugega proizvajalca. Za več
podrobnosti o različnih dogovorih glejte str. 167.

Izocentri, prikazani v sistemih drugih proizvajalcev, se lahko razlikujejo od izocentra,
prikazanega v aplikaciji Brainlab. Prenos podatkov iz sistema drugega proizvajalca lahko
povzroči odstopanje položajev izocentrov od pomembnih oznak na slikah. Razlogi za to
vključujejo napake pri zaokroževanju, sistematičen premik slikovnih pik in rutinske
postopke obdelave slik, npr. glajenje, interpolacijo ali variacijo vzorčne ločljivosti.

Podatkov izocentrov se ne sme v nobenem primeru uporabiti za korelacijo izocentra in
snopa med sistemom Brainlab ter sistemom drugega proizvajalca. Zato morajo biti imena
izocentrov vedno enolična in opredeljiva.

Pri več izocentrih lahko pride do napačnega zdravljenja bolnika, saj je v takšnem primeru
preslikovanje položajev izocentra in nastavitev snopa dvoumno. Zdravljenje bolnika je
dovoljeno le v primeru, da preslikovanje ni nejasno. Za pravilno preslikovanje mora biti na
voljo vsaj eden od spodnjih elementov: Koordinate izocentra DICOM v mm, ime snopa
DICOM.
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22.3 Izvoz podatkov o bolniku
Izvoz podatkov

Možnosti izvoza

V območju Export na zavihku Import/Export sta na voljo dve možnosti izvoza:
• Reports: ta možnost omogoča izvoz izbranih podatkov o zdravljenju v obliki poročil PDF.
• Summary CSV File: ta možnost ustvari datoteko s povzetkom za zaključeno zdravljenje

bolnika.
Te funkcije lahko izvajate s standardno programsko opremo ExacTrac ali prek izbirne delovne
postaje za pripravo/pregled/distribucijo (glejte Stran 59).

Izvoz podatkov

Koraki

1. S spustnega seznama ExacTrac Folders na zgornji desni strani zavihka Import/Export
izberite arhiv bolnika, iz katerega želite izvoziti podatke o zdravljenju bolnika.

2. Po potrebi vnesite iskalni niz v polje Filter, da prikažete le bolnike, ki ustrezajo podanim
merilom.

3. S seznama bolnikov izberite bolnika s podatki o zdravljenju.

4.

• Če želite izvoziti ustrezen povzetek zdravljenja, pritisnite možnost Summary CSV File.
Po dokončanem izvozu se prikaže okno s sporočilom, ki prikazuje pot do lokalne dato-
teke, v katero je bila izvožena datoteka CSV.

• Če želite izvoziti poročila PDF, pritisnite možnost Reports.

5.

Za izvoz izključno v poročila PDF se prikaže pogovorno okno:

V tem oknu lahko:
• Izberete datoteke, ki jih želite izvoziti, tako da aktivirate ustrezno potrditveno polje.
• Določite predpono datoteke izvoza, tako da v polje Define File Prefix vnesete ključno

besedo s prikazanega seznama.
Za začetek izvoza pritisnite OK.

6. Po dokončanem izvozu se prikaže okno s sporočilom, ki prikazuje pot datoteke, v katero
so bile izvožene izbrane datoteke izvoza.

Izvoz podatkov o bolniku
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22.4 Varnostno kopiranje podatkov o bolniku
Varnostno kopiranje in obnova podatkov o zdravljenju

Splošne informacije

Na zavihku Import/Export lahko varnostno kopirate podatke o zdravljenju v zunanjo mapo in jih
pozneje po potrebi obnovite. Poleg tega lahko za dodatno varnost podatke spremenite v
anonimne.

Varnostno kopiranje načrta zdravljenja

Koraki

1. Iz spustnega menija v možnosti ExacTrac Folders izberite lokalni izvorni imenik, v kate-
rega bodo shranjeni zadevni podatki bolnika.

2. Iz spustnega menija v možnosti External Folders izberite zunanjo ciljno mapo.

3. Po potrebi vnesite iskalni niz v polje Filter, da prikažete le bolnike, ki ustrezajo podanim
merilom.

4. Izberite zadevno datoteko bolnika s seznama datotek bolnikov na levi strani.

5. Poskrbite, da ste izbrali ustrezen načrt zdravljenja, tako da pregledate podrobnosti v ob-
močju Patient Information.

6.
• Če želite načrt zdravljenja kopirati v ciljno mapo, pritisnite možnost Backup Copy >>.
• Če želite načrt zdravljenja premakniti v ciljno mapo, pritisnite možnost Backup Mo-

ve >>.

7.

Če želite načrt zdravljenja kopirati in podrobnosti o bolniku hkrati spremeniti v anonimne,
pritisnite možnost Anonymize>>. Sistem vas bo pozval k vnosu novega imena in ID-ja.

Če želite ustvariti anonimno kopijo, pritisnite možnost Anonymize…

8.
Uspešno dokončano varnostno kopiranje je nato potrjeno s sistemskim pozivom. Varnost-
no kopirana datoteka je dodana na seznam varnostno kopiranih datotek na desni strani
zaslona.

Obnova podatkov o bolniku

Če želite varnostno kopirane podatke obnoviti, s seznama varnostnih kopij na desni strani zaslona
izberite ustrezno datoteko:
• Če želite datoteko kopirati iz shrambe varnostnih kopij, pritisnite možnost << Restore Copy.
• Če želite datoteko premakniti iz shrambe varnostnih kopij, pritisnite možnost << Restore Move.
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23 VZDRŽEVANJE SISTEMA
23.1 Splošne smernice za preglede

Splošne informacije

Mesečni in letni pregledi so potrebni za zagotavljanje varnega delovanja sistema.
Odvisno od nastavitev sistema ni treba izvesti vseh testov.

Interval

Interval Izvedel

Mesečno Usposobljeno klinično osebje

Letno Podpora podjetja Brainlab ali podpora, ki jo je pooblastilo podjetje Brain-
lab

Sistem ExacTrac je treba redno vzdrževati in pregledovati ter tako zagotoviti pravilno in
varno delovanje.

Pooblaščene osebe

Sistem in opremo lahko popravlja samo podjetje Brainlab in/ali pooblaščeni partnerji.

Oprema ne vsebuje delov, ki bi jih lahko uporabnik sam popravljal. Če želite preprečiti
električni udar, ne odpirajte ohišja opreme ali naprave. Vse storitve mora izvesti
usposobljeno tehnično osebje ali osebje podjetja Brainlab.

Pričakovana življenjska doba

Podjetje Brainlab za sestavne dele sistema navaja petletno življenjsko dobo. V tem času so na
voljo nadomestni deli in strokovna podpora.

Obseg

Varnostni pregled mora vključevati vse elemente, opisane v razdelku Stran 412.

Pregledi, izvedeni s strani drugega osebja

Varnostni pregled mora izvesti usposobljen inženir, ki:
• je usposobljen za izvajanje varnostnih pregledov na električni medicinski opremi;
• pozna varnostne informacije in navodila izdelka ter je prebral uporabniški priročnik in ga

razume;
• pozna veljavne lokalne predpise o preprečevanju industrijskih in drugih nesreč;
• podjetje Brainlab nemudoma pisno obvesti, če oprema ne izpolnjuje zahtevane varnosti.
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Pregledi osebja podjetja Brainlab

• Če na lokaciji stranke ni na voljo ustrezno usposobljenega osebja, bodo strokovnjaki podjetja
Brainlab za plačilo izvedli pregled.

• Če potrebujete strokovnjaka podjetja Brainlab, se obrnite na podporo podjetja Brainlab.

Poročilo varnostnega pregleda

• Naredite kopijo navodil z naslednjih strani.
• Zabeležite si rezultate pregleda.
• To hranite kot poročilo pregleda.

Splošne smernice za preglede
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23.1.1 Zahteve letnega pregleda

Pooblaščene osebe

Za izvajanje letnih pregledov so pooblaščeni samo strokovnjaki podjetja Brainlab ali osebje za
podporo, ki ga je pooblastilo podjetje Brainlab.

Izvedba

• Če ste sklenili servisno pogodbo, bo podjetje Brainlab samodejno izvedlo letni pregled.
• Če servisne pogodbe nimate sklenjene, se za izvedbo pregleda obrnite na podporo podjetja

Brainlab (glejte Stran 13).

Obseg

Pregled vključuje vse sestavne dele in funkcije ter dele, ki so opisani v razdelku Stran 410.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.1.2 Dokumentacija testov

Splošne informacije

V skladu s standardom IEC 62353:2007 podjetje Brainlab priporoča beleženje vseh meritev za
namene primerjave. V primeru znatnih odstopanj v primerjavi s prejšnjimi meritvami je možnost
odpovedi delovanja sistema velika. V takšnih primerih je v sodelovanju s podporo podjetja
Brainlab treba izvesti nadaljnjo podrobno preiskavo.

Zahtevana poročila

Zapisnik testa mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
• Opis organizacije, ki izvaja test
• Ime tehnika, ki izvaja test
• Serijska številka in natančni opis sistema (različica)
• Opis testa in rezultati naslednjih testov:

- vizualni test
- test zaščitne ozemljitve
- test odvodnega toka
- test delovanja

• Skupna ocena
• Datum in podpis

Vse podatke natisnite in v zapisniku testa označite najvišji (najnevarnejši) električni upor.

Splošne smernice za preglede
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23.1.3 Pregled mesečnih in letnih pregledov

Mesečni pregled

Ta pregled mora izvesti usposobljeno klinično osebje:
• Vizualni pregled
• Test odklopnika odvodnega toka
• Preverjanje vrednosti DAP (odvisno od lokalnih predpisov: med enkrat na mesec in na 3

mesece)
• Kakovost slike

Letni pregled

Ta pregled mora izvesti podpora podjetja Brainlab ali oseba, ki jo je pooblastilo podjetje Brainlab:
Varnostno tehnični pregled:
• Vizualni pregled
• Varnostni ukrepi za električno opremo:

- test zaščitne ozemljitve
- test odvodnega toka

• Testi delovanja
- test delovanja omarice ExacTrac (vklj. s testom odklopnika odvodnega toka)
- test opozorilne lučke rentgena
- test zapore

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.2 Opisi pregledov
Testi vizualnega pregleda (mesečno in med varnostno tehničnim pregledom)

Splošne informacije

Pred izvajanjem nadaljnjih pregledov je iz varnostnih razlogov treba preveriti vse povezave in
električne napeljave vseh potencialnih izravnalnih vodnikov v sistemu.

Sestavni deli, ki jih je treba pregledati

• Preveriti je treba vse povezave, če se želite prepričati, da niso zrahljane.
• Preveriti je tudi treba vse električne napeljave s potencialno izravnavo in tako zagotoviti, da

niso obrabljene ali poškodovane, še posebej tiste električne napeljave, ki so izpostavljene
mehanskim obremenitvam, npr. znotraj roke zaslona, nameščene na strop.

• Ročni upravljalnik.

Kabli

Naslednje sestavne dele preglejte enkrat mesečno:

Sestavni del Pregled

Kabli Vizualna kontrola (upogibi, razpoke)

Vsi dostopni kabli in priključki sistema ExacTrac.
Posebno pozornost namenite stropnemu monitorju ExacTrac in kablu ročnega upravljalnika
ExacTrac.

Oznake

Preverite, ali so vse oznake in nalepke jasno vidne ter niso poškodovane, kot npr.:
• ExacTrac: oznaka vrste.
• Generator rentgenskih žarkov: oznaka vrste.
• Sobni napajalnik: visoka napetost!
• Konzola ExacTrac: preberite uporabniški priročnik!
• Napajalnik v kontrolni sobi: visoka napetost.
• Generator rentgenskih žarkov: oznaka vrste.
• Generator rentgenskih žarkov: visoka napetost!
• Talno ohišje: ne stopite nanjo!
• Zgornji del obsevalne mize: oznaka materiala, enakovrednega aluminiju.

Ohišje

Preverite celovitost vseh mehanskih delov, tako da potrdite naslednje:
• Vsi ustrezni dodatki so na enem mestu.
• Na voljo je vsa obvezna dokumentacija, npr. ta uporabniški priročnik.
• Ventilatorskih rež ne blokirajo drugi deli.
• Ploske plošče so čvrsto pritrjene.
• Infrardeče kamere so čvrsto pritrjene.
• Pokrovi ohišja rentgena (na tleh/v tleh) so dobro ohranjeni.
• Elektronski vmesnik obsevalne mize je nameščen in priključen.
• Prevleka ročnega upravljalnika ni poškodovana.
• Konzola ni poškodovana.

Opisi pregledov
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• Vsi vijaki so tesno priviti.
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23.2.1 Test odklopnika odvodnega toka (mesečno in med varnostno tehničnim
pregledom)

Regulativno ozadje

Trenutno ni mednarodnega usklajenega standarda, ki bi urejal zahteve in postopke za
ponavljajoče se testiranje in testiranje pred zagonom za medicinske električne naprave ali
sisteme.
Tukaj se za zagotavljanje osnove za ustrezno namestitev sistema in posledično testiranje pri
vzdrževanju uporablja standard IEC 62353:2007 »Ponavljalni preskus in preskus po popravilu
medicinske električne opreme«.

Pred začetkom

Za zagotavljanje klinično varnega delovanje izolacijskega transformatorja je treba vsak
mesec testirati odklopnik odvodnega toka.
Pred izvedbo tega testa vklopite izolacijski transformator s stikalom varovalke glavnega omrežja,
da začnejo svetiti zeleni indikatorji BUILDING POWER, ki označujejo razpoložljivost napajanja.

Gumb za testiranje

①

Slika 183 

Izvajanje testa odklopnika odvodnega toka

Koraki

1. Na nadzorni plošči transformatorja pritisnite gumb za testiranje ① z oznako T.

2. Preverite, ali se takoj prekine izhodno napajanje in gumb SYSTEM OFF preneha svetiti.

Izvajanje testa funkcije DAP

OPOMBA: to je mogoče izvesti le, če je funkcija DAP nameščena.
 

Korak

Izmerite vrednosti DAP s primerno napravo za merjenje.
Napravo namestite v rentgensko polje. Najbolj preprosto je nameščanje pred plosko ploščo.

Za testiranje zadostuje, da testirate naslednje ključne vrednosti:

Leva cev Desna cev

40 KV 40 KV

Opisi pregledov
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Leva cev Desna cev

80 kV 80 kV

140 KV 140 KV

Izmerjeni podatki ne smejo od teh vrednosti odstopati za več kot 25 %. Če je vrednost DAP izven
omejitev, mora servis podjetja Brainlab znova kalibrirati sistem.

Izvajanje testa kakovosti slike

Rentgenski sistem ExacTrac ni diagnostična rentgenska naprava. Kakovost slik ExacTrac
ni dovolj dobra za postavljanje diagnoze.
Za zagotavljanje zadostne kakovosti za IGRT:

Koraki

1. Znova kalibrirajte sistem.

2. Fantom, ki je bil uporabljen med sprejemom, odložite na obsevalno mizo. Namestite fan-
tom v izocenter.

3. Začnite nameščanje sistema ExacTrac z ustreznim fantomom bolnika.

4. Zaženite potek dela korekcije rentgenskih žarkov.

5. Odprite stran za prikaz zlitja in izvedite samodejno zlitje.

6. Preverite, ali je rezultat zlitja sprejemljiv, tako da rezultat zlitja pregledate z lupo.

7. Zapišite vrednosti.

8. Preklopite na ročno zlitje in premaknite rentgensko sliko izven obsega za približno 1 cm
na različnih mestih.

9. Ponovno zaženite samodejno zlitje in preverite, ali je zlitje še vedno sprejemljivo, tako da
rezultate pregledate z lupo.

10. Preverite ali so vrednosti iz prvega zlitja in drugega zlitja podobne (največ 1,5 mm ali po-
lovico debeline rezine v katero koli smer).

11. Ta postopek večkrat ponovite.

12. Če so rezultati zlitja znotraj teh omejitev, je kakovost slike sprejemljiva.

Celovito preskušanje od CT do položaja je močno priporočeno.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.3 Varnostno tehnični pregled

Splošne informacije

Test Glejte

Vizualni pregled Stran 411

Varnostni ukrepi za električno opremo:
• test zaščitne ozemljitve
• test odvodnega toka

Stran 413
Stran 417

Testi delovanja:
• test delovanja omarice ExacTrac (vklj. s testom odklopnika odvodnega toka)
• test opozorilne lučke rentgena
• test zapore

Stran 419
Stran 421
Stran 424

Varnostno tehnični pregled
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23.3.1 Test vizualnega pregleda (letno)

Splošne informacije

Za podrobnosti o izvedbi tega testa glejte Stran 406.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.3.2 Varnostno tehnični pregled: Varnostni ukrepi za električno opremo

Regulativno ozadje

Usposobljeno osebje mora izvajati redno testiranje varnosti električne opreme v skladu s
standardom IEC 62353:2007 Medicinska električna oprema – Ponavljalni preskus in preskus po
popravilu medicinske električne opreme. Vključevati mora naslednje:
• vizualni pregled (glejte stran 406),
• test zaščitne ozemljitve (glejte stran 413),
• test odvodnega toka (glejte stran 417),
• test odklopnika odvodnega toka (glejte stran 419) in
• test delovanja (glejte stran 419).
Če ni mogoče zanesljivo zagotoviti varnega delovanja električne opreme, je potrebno ustrezno
označiti sistem ter pisno obvestiti bolnišnico ali zdravstveno ustanovo o morebitnih tveganjih.

Predpogoji testiranja

Ko je sistem ExacTrac nameščen, ga ne smete odklopiti iz električnega omrežja ali omrežja
izenačitve potencialov.
Pri izvajanju testiranja boste morda morali odstraniti plastično ohišje, ki varuje napravo,
nameščeno v okolju bolnika.
Poleg tega boste morda morali iz naprave, ki jo želite testirati, odstraniti podatkovne in napajalne
kable.

Referenčna točka

Obvezna referenčna točka pri testiranju zaščitne ozemljitve in testiranju odklopnika odvodnega
toka je standardni vod za izravnavo potencialov ali način ozemljitve prek ene točke v obsevalnem
prostoru.
Smatra se, da je potencial te referenčne točke enak potencialu bolnika, saj jo v enak namen
uporabljajo tudi vsi drugi sistemi ali naprave v obsevalnem prostoru (npr. linearni pospeševalnik).

Varnostno tehnični pregled
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23.3.3 Test zaščitne ozemljitve (letni)

Sistem kamere: test zaščitne ozemljitve

Infrardeča kamera Polaris Infrardeča kamera Spectra Infrardeča kamera za TrueBeam

Vijak zaščitne ozemljitve ① Vijak zaščitne ozemljitve ① Vijak zaščitne ozemljitve ①

①

①

①

Sobni zaslon na dotik: test zaščitne ozemljitve

Stropni zaslon na dotik Stenski zaslon na dotik

Držalo ② Pritrditveni vijak ③

②

③

Računalniška omarica ExacTrac: test zaščitne ozemljitve

Računalniška omarica ExacTrac Notranje stojalo

Vijak zaščitne ozemljitve na sprednjih vratih ④

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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Računalniška omarica ExacTrac Notranje stojalo

④

OPOMBA: če je ohišje računalniške omarice ExacTrac iz-
olirano od notranjega stojala, ga morate testirati glede na
omrežje zaščitne ozemljitve v sobi, kjer je postavljeno. Po-
leg tega morate povezavo zaščitne ozemljitve notranjega
stojala testirati glede na vod zaščitne ozemljitve v obseval-
nem prostoru.
 

④

Talna ohišja – test zaščitne ozemljitve

12-palčna talno ohišje 17-palčna talno ohišje Talno ohišje

Vijak za pritrditev pokrova (dolg) ⑤ Kovinski obod ⑤ Stranski del vodila (tlak!) ⑤

⑤
⑤ ⑤

Druge testne točke

Ploske plošče Generator 2

Vijak zaščitne ozemljitve ⑥ Vijak zaščitne ozemljitve ⑦

Varnostno tehnični pregled
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Ploske plošče Generator 2

⑥

⑦

Kaj je test zaščitne ozemljitve?

Med testom zaščitne ozemljitve se izmeri električni upor med definirano referenčno točko in
dostopnimi kovinskimi sestavnimi deli (kamera, nadzorna ročica, nadzorna plošča, ročica in
računalniška omarica), s čimer se zagotovi, da so ti deli zaščitno ozemljeni v skladu s standardom
IEC 62353.

Vrednosti meritev

• Mejna vrednost za začetni in ponavljajoče teste je 0,2 Ω. Če električni upor med referenčno
točko in sistemom ExacTrac preseže navedeno vrednost, ga je treba zmanjšati.

• Merilna naprava, ki se uporablja za začetni in ponavljajoče teste, mora podpirati tok 200 mA za
upor 500 mΩ. Napetost v odprtem krogotoku ne sme presegati 24 V.

Izvajanje testa zaščitne ozemljitve

Koraki

1. V napravi, ki jo želite testirati, odklopite napajalni in podatkovni kabel.

2. Zagotovite, da ni stika med kabli in napravami.

3.

• Izmerite električni upor med priključkom zaščitne ozemljitve naprave in vodom za izena-
čitev potencialov oziroma enotno točko v obsevalni sobi.

• Če naprava za samodejno testiranje ni na voljo, lahko električni upor ocenite tako, da
dovedete testni izmenični tok v omrežje zaščitne ozemljitve in izmerite padec napetosti.
Testni pogoji so opisani zgoraj. Električni upor nato določite po tej enačbi:

R
UMeasured

ITest
-------------------------=
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Primer protokola

Spodaj je prikazan primer protokola:

Merilna točka ITestni tok UTestna napetost Električni upor (Ω)

Infrardeča kamera
(merilna točka ①)

Zaslon
(merilna točka ②)

Ohišje računalniške
omarice
(merilna točka ③ ali
④)

Ploska plošča 1
(merilna točka ⑤)

Ploska plošča 2

Talno ohišje 1
(merilna točka ⑥)

Talno ohišje 2
(merilna točka ⑥)

Omarica generatorja
rentgenskih žarkov 2
(merilna točka ⑦)

Varnostno tehnični pregled
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23.3.4 Test odvodnega toka (letno)

Kaj je test odvodnega toka?

Test odvodnega toka se uporablja za preverjanje, ali so sestavni deli v bližini bolnika, ki niso
priključeni na zaščitno ozemljitev, pravilno izolirani. Pri sistemu ExacTrac je ta test zlasti
pomemben pri neprevodnih sestavnih delih, kot je plastično ohišje, ki varuje naprave.
• Ko na te sestavne dele priključite merilno napravo, sproženi tok ne sme preseči podanih

omejitev.
• Izbrana merilna naprava mora ustrezati navedbam v standardu IEC 60601-1.

Pred začetkom

Znova morate povezati vse podatkovne in napajalne kable ter vključiti sistem in zagotoviti njegovo
delovanje.

Vrednosti meritev

Za vsak sestavni del morate izmeriti enosmerni in izmenični tok. To storite z umerjenim
multimetrom in ustrezno merilno napravo po standardu IEC 60601-1:

Način Mejne vrednosti (v bližini bolnika) Mejne vrednosti (ohišje omarice)

AC 100 μA 100 μA

DC 100 μA 100 μA

Zapis o merilni napravi

Vrsta in ID merilne naprave Veljavnost umerjanja

  

  

  

  

Priključitev merilne naprave

Koraki

1.
• Povežite kable merilne naprave na merilne točke s prevodno folijo, kot je samolepilna

bakrena folija ali običajna kositrna folija.
• Najmanjša velikost folije: 20 x 10 cm.

2. Pritrdite folijo na merilno površino ali jo ovijte okoli sestavnega dela, ki ga želite testirati.

3. Zabeležite najvišji odčitek.

OPOMBA: podrobnejše informacije o izvedbi testov odvodnega toka si lahko ogledate v navodilih
za uporabo, ki so priložena merilni napravi, ali v ustreznih razdelkih standarda IEC 60601-1.
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Primer protokola

Spodaj je prikazan primer protokola:

Vrsta to-
ka

Infrardeča ka-
mera

Zaslon na do-
tik

Talno ohišje Ročni uprav-
ljalnik

Elektronski
vmesnik obse-
valne mize

☐ Ni na voljo ☐ Ni na voljo ☐ Ni na voljo

Vod zaščitne
ozemljitve

AC μA μA μA μA μA

DC μA μA μA μA μA

Ročni upravljal-
nik

AC μA μA μA μA

DC μA μA μA μA

OPOMBA: če je sistem ExacTrac priključen na linearni pospeševalnik prek modula samodejnega
nameščanja ali modula, ki uporablja tehniko za zmanjševanje odvodnega toka, je potrebno test
odvodnega toka opraviti tudi za linearni pospeševalnik. V dokumentaciji proizvajalca linearnega
pospeševalnika si oglejte prave merilne točke. Enako velja za morebitne druge medicinske
naprave, s katerimi povezan je sistem ExacTrac.
 

Varnostno tehnični pregled
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23.4 Varnostno tehnični pregled: testi delovanja
Test delovanja omarice ExacTrac (letno)

Splošne informacije

Test delovanja vseh varnostnih funkcij mora opraviti usposobljeno osebje. Zlasti mora paziti na
pravilno delovanje opozorilnih signalov.

Pred začetkom

Najprej morate vklopiti sistem in delovno postajo ExacTrac. Med testi se sistem ExacTrac večkrat
izklopi in znova vklopi. Podjetje Brainlab zato priporoča, da delovno postajo izklopite tako, da
stikalo za električno napajanje na delovni postaji nastavite v položaj O.

Test delovanja omarice ExacTrac

Koraki

1. Potrdite, da se ob pritisku gumba SYSTEM OFF izklopijo sestavni deli sistema, konzola
ExacTrac in računalniška omarica.

2. Potrdite, da se ob pritisku gumba T odklopnik odvodnega toka izklopi.

3. Potrdite, da ob prestavitvi stikala varovalke glavnega omrežja v položaj o za izklop (IZ-
KLOP) omarica preneha prejemati napajanje iz zidne vtičnice.

4. Potrdite, da ob vstavitvi vijaka v ustrezno režo TEST omarica preneha prejemati napaja-
nje iz zidne vtičnice.

5. Prilagodite temperaturo senzorja na 10 °C (najnižja temperatura) in zagotovite, da se
vklopijo vsi štirje ventilatorji na vrhu računalniške omarice.

6. Prilagodite temperaturo senzorja znova na 35 °C.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.4.1 Test odklopnika odvodnega toka (letno)

Splošne informacije

Za podrobnosti o izvedbi tega testa glejte Stran 408.

Varnostno tehnični pregled: testi delovanja
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23.4.2 Test opozorilne lučke rentgena (letno)

Obseg pregleda

V okviru tega pregleda se preveri delovanje opozorilni lučk v nadzorni sobi in obsevalnem
prostoru.

Ozadje pregleda

Opozorilna lučka sveti, ko je za zajem rentgenske slike potrebno samo še eno dejanje:
uporabniško dovoljenje na konzoli. Če je nameščena konzola ExacTrac, gumb za osvetlitev sveti
zeleno.
• Opozorilne lučke ExacTrac utripajo v ritmu 0,6 Hz.
• Informacije o delovanju opozorilne lučke po meri si lahko ogledate v tehničnih podatkih

namestitve pri stranki.

Zahteve pregleda

Preverite stanje opozorilnih lučk:
• Okoliščine, ko so aktivne.
• Okoliščine, ko niso aktivne.

Orodja za pregled opozorilne lučke

• Pri tem testu potrebujete delujočo programsko opremo ExacTrac.
• Potrebujete tudi snemalno napravo, npr. spletno kamero prenosnika (samo če opozorilna lučka

ni vidna zunaj obsevalnega prostora).

Priprava na pregled

Koraki

1. Če opozorilna lučka v obsevalni sobi zunaj sobe ni vidna, namestite snemalno napravo,
tako da snema lučko.

2. Zaženite programsko opremo ExacTrac.

Pregled opozorilne lučke in dokumentacija

Opravite test, opisan v spodnji tabeli, in v stolpec z rezultati vpišite USPEŠNO ali NEUSPEŠNO.
Pregled zapore je uspešen, če so uspešno opravljeni vsi testi, ki pridejo v poštev, kar vidite v
stolpcu z rezultati.

Vizualni testi opozorilne lučke

Pri teh testih opazujte, ali opozorilni lučki delujeta, kakor bi morali. Med rentgenskim sevanjem ne
smete biti v obsevalni sobi, zato boste morda morali posneti delovanje opozorilne lučke med
upravljanjem programske opreme ExacTrac zunaj sobe.

Korak Test Rezultat

1.
V programski opremi ExacTrac odprite zavihek X-Ray Test Acquisi-
tion, da omogočite delovanje rentgena. Test je uspešen, če obe opo-
zorilni lučki utripata v ritmu 0,6 Hz.

2. V programski opremi ExacTrac zaprite zavihek X-Ray Test Acquisi-
tion. Test je uspešen, če obe opozorilni lučki prenehata svetiti.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.4.3 Test preprečevanja žarka MV (letno)

Obseg pregleda

To testiranje preveri pravilno delovanje zapore za preprečevanje žarka MV za integracijo
linearnega pospeševalnika Elekta.

Ozadje pregleda

Signal zapore za preprečevanje žarka MV ustvari vstavek ET LIN, nato pa se razširi prek kabla v
linearni pospeševalnik Elekta. Vstavek ET LIN lahko zazna in sporoči notranje napake preden
povzročijo povečano tveganje. Napak kabla za napajanje vmesnika elektronika ne more zaznati.
To testiranje preveri, da na povezovalnem kablu ni poškodb in vstavek ET LIN ne sporoča
notranjih težav.

Zahteve pregleda

Napako je mogoče zaznati ne glede na to, ali je zapora za preprečevanje žarka MV v aktivnem ali
neaktivnem stanju. Za to testiranje je treba vnesti obe stanji.
• Aktivno stanje: signal preprečevanja žarka MV je nastavljen z namenom, da se lahko aktivira

žarek MV linearnega pospeševalnika.
• Neaktivno stanje: signal preprečevanja žarka MV je odstranjen z namenom, da je žarek MV

linearnega pospeševalnika blokiran in ga ni mogoče zagnati.
Orodja, potrebna za pregled preprečevanja žarka MV: poljubna snemalna naprava za opazovanje
lučk na omarici, npr. prenosnik s spletno kamero.

Priprava

Tega testa ni mogoče izvesti, če funkcija preprečevanja žarka MV Elekta ni nameščena.
Za to testiranje je treba nekaj korakov poteka dela za delovanje v sistemu ExacTrac in linearnem
pospeševalniku izvesti v nadzorni sobi, pri tem pa je treba opazovati določene lučke v omarici
sistema ExacTrac. Pripravite snemalno napravo za snemanje lučk na sprednji plošči vstavka ET
LIN (STATUS in DIAG). Pripravite sistem ExacTrac in sistem linearnega pospeševalnika za
delovanje.

Pregledovanje in dokumentacija

Izvedite testiranja, kot je opisano v korakih spodaj, in izpolnite stolpec REZULTAT za aktivno in
neaktivno testiranje vpišite USPEŠNO ali NEUSPEŠNO. Test je uspešen, če so vsi rezultati testov
USPEŠNO.

Koraki testiranja

Neaktivno testiranje:
izvedite potek dela nameščanja bolnika za določeno zdravljenje in v sistemu ExacTrac.
Zagotovite, da sistem ExacTrac prikazuje nepravilen položaj. Poskusite zagnati žarek MV na
konzoli linearnega pospeševalnika.
Korak testiranja je uspešen, če:

Stanje Kriterij uspešnosti Rezultat

ExacTrac prikaže, da je polo-
žaj nepravilen

žarek MV linearnega pospeše-
valnika je preprečen

lučke ET LIN STATUS in DIAG
so ugasnjene

Aktivno testiranje:
izvedite potek dela nameščanja bolnika za določeno zdravljenje in v sistemu ExacTrac.
Zagotovite, da sistem ExacTrac prikazuje pravilen položaj. Poskusite zagnati žarek MV na konzoli
linearnega pospeševalnika.

Varnostno tehnični pregled: testi delovanja
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Stanje Kriterij uspešnosti Rezultat

ExacTrac prikaže, da je polo-
žaj pravilen

žarek MV linearnega pospeše-
valnika je mogoče zagnati

lučka ET LIN STATUS je priž-
gana, lučka DIAG je ugasnjena

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.4.4 Test zapore (letno)

Obseg pregleda

Ta test vključuje vse uporabljene zaporne linije elektronskega stojala ExacTrac, ki predstavljajo
pomembne nadzorne signale za delovanje sistema ExacTrac. Označujejo jih diagnostični vzorci
lučk v stolpcih 2 in 4 na vstavku zapor zaščitne ozemljitve (ET). Pri tem testu se ne preverjajo
preprosti signali DIO v stolpcih 1 in 3.
Lučke zaščitne ozemljitve so označene od 1 do 16:

Lučka Del Lučka Del

1 EMO 9 MEL HW

2 DOOR 10 (rezervirano)

3 XR WARNING 11 (rezervirano)

4 XR EXPOSE 12 (rezervirano)

5 NoCollision 13 (rezervirano)

6 MEB TRT 14 MV IsOff

7 MEB CON 15 (rezervirano)

8 SYS OFF 16 (rezervirano)

Ozadje pregleda

Pod običajnimi pogoji sistem prikazuje samo veljavna stanja zapor, pri katerih lučke ne svetijo ali
svetijo zeleno. Pri okvari dela strojne opreme lučka, povezana z zaporo, začne svetiti rdeče, kadar
pride v poštev katero od navedenih stanj, zaradi česar je zapora neaktivna.
Nekatere zapore lahko prikazujejo rdečo lučko v kratkem prehodnem času: gumb za rentgenske
žarke na konzoli ET ima dva preklopna stika, ki se ob pritisku gumba zapreta drug za drugim. Če
gumb pritisnete počasi, lahko vidite, da lučka zapore osvetlitve najprej zasveti rdeče in šele nato
zeleno, ko označuje osvetlitev. Drug tak primer je ročica ET: če pritisnete samo en gumb, začne
ILK MEB_TRT svetiti rdeče in sveti tako, dokler ne pritisnete še drugega gumba. Ti prehodni
učinki so običajni in ne veljajo za napake.

Zahteve pregleda

Napaka je morda vidna samo v enem ob obeh veljavnih stanj. Zato morate preveriti obe.
• Testi v aktivnem stanju:
Če se napaka pojavi med namerno aktivacijo zapore, lahko prepoznate napako, ko poskušate
uporabiti povezano funkcijo, saj ta ni več na voljo. Ta pregled zagotovi, da so zajete vse zapore.
• Testi v neaktivnem stanju:

Manj opazne napake se pojavijo v namerno neaktivnem stanju. Pri tem napaka ne spremeni
sistemskega odziva, vendar jo morate prav tako preveriti in odpraviti.

Orodja za pregled zapore

• Poljubna snemalna naprava za opazovanje lučk na omarici, npr. prenosnik s spletno kamero.

Priprava na pregled

• Nekateri testi morda ne pridejo v poštev, odvisno od konfiguracije sistema. Ugotovite, kateri
zaporni signali se v namestitvi ne uporabljajo in jih označite z »Ni na voljo«.

• Pri nekaterih testih morate upravljati naprave v nadzorni ali obsevalni sobi in hkrati opazovati
lučke na sprednji plošči zapor: Pred vstavek zapor zaščitne ozemljitve (ET) nastavite spletno

Varnostno tehnični pregled: testi delovanja
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kamero, ki bo posnela delovanje lučk zapor. Tako si boste lahko pozneje ogledali posnetek
delovanja lučk, čeprav boste med snemanjem v nadzorni ali obsevalni sobi.

• Linearni pospeševalnik mora biti povezan v splet, saj je vir zapornih signalov, odvisno od vrste
linearnega pospeševalnika.

Pregled zapore in dokumentacija

Opravite teste, opisane v tabelah na straneh str. 425 in str. 426, ter v oba stolpca z rezultati
vpišite USPEŠNO ali NEUSPEŠNO. Pregled zapore je uspešen, če so uspešno opravljeni vsi
testi, ki pridejo v poštev, kar vidite v stolpcu z rezultati.

Testi zapore v elektronskem stojalu

Spodnje teste lahko izvedete ob elektronskem stojalu, tako da priključite kable v vstavek zapor
zaščitne ozemljitve (ET). Prve preglede opravite na sprednji strani stojala, tako da povežete
priključke in premostitveni žici.

Lučka Ime zapore Test deaktivacije Rezultat: luč-
ka preneha
svetiti

Test aktivacije Rezultat: lučka
zasveti zeleno

1 EMO_Gd Odstranite priklju-
ček EXT ILK. Povežite prik-

ljučka EXT ILK
in Varian ILK.1 EMO_Gd Odstranite priklju-

ček Varian ILK.

5 No_COL Odstranite priklju-
ček Varian ILK.

Povežite priklju-
ček Varian ILK.

14 MV_IsOff Odklopite kabel za
stanje snopa.

Zaprite podatke
na priključku.

Testi zapore v obsevalni sobi

Pri spodnjih testih morate posneti lučke in izvesti teste v obsevalni sobi. Obvezno morate zagnati
programsko opremo ExacTrac in nastaviti položaj poteka dela, v katerem se ročni upravljalnik
ExacTrac aktivira in poda dovoljenje za premikanje uporabnika.

Lučka Ime zapore Test deaktivacije
brez lučke

Rezultat:
lučka prene-
ha svetiti

Test aktivacije Rezultat: luč-
ka zasveti ze-
leno

2a DOOR

Odprite vrata in se
sprehodite skozi
svetlobno pregra-
do.

Zaprite vrata in za-
pustite obsevalni
prostor.

6b MEB_TRT

Pritisnite SAMO
spodnjo tipko na
zadnji strani roč-
nega upravljalnika.

Pritisnite obe tipki
na ročnem uprav-
ljalniku ET.

9c MEL_HW Ni nadaljnjih kora-
kov.

Pritisnite obe tipki
na upravljalniku
Varian.

Posamezne teste lahko označite z Ni na voljo v naslednjih pogojih nastavitve:
a Stikalo za vrata ni nameščeno.
b Ročni upravljalnik ET je nameščen.
c Upravljalnik Varian ni nameščen.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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Testi zapore v nadzorni sobi

Pri spodnjih testih morate posneti lučke in izvesti teste v nadzorni sobi. Zagnati morate
programsko opremo ExacTrac in nastaviti položaj poteka dela, v katerem so gumbi za premikanje
na konzoli ExacTrac aktivirani (za testiranje lučke 7) ter je mogoče sprožiti rentgenske žarke (za
testiranje lučk 3 in 4).

Lučka Ime zapore Test deaktivacije Rezultat:
lučka prene-
ha svetiti

Test aktivacije Rezultat: luč-
ka zasveti
zeleno

3a XR_WARN
Zaprite zavihek za
testno rentgensko
zajemanje.

Odprite zavihek
za testno rentgen-
sko zajemanje.

4b XR_EXP
Pritisnite gumb za
osvetlitev na konzoli
ET, ko NI aktiviran.

Odprite in zaprite
zavihek za testno
rentgensko zaje-
manje, ko je
gumb za osvetli-
tev aktiviran.

7c MEB_CON

Pritisnite oba gum-
ba za premikanje
na konzoli ET, ko
NISTA aktivirana.

Nastavite položaj
v poteku dela,
kjer sta oba gum-
ba za premikanje
aktivirana, in pri-
tisnite oba gum-
ba.

8d SYS_OFF Ni nadaljnjih kora-
kov.

Izklopite MS Win-
dows in za več
kot tri sekunde
pridržite gumb
OFF. Ko se si-
stem izklaplja, za
kratek čas zasveti
lučka.

Posamezne teste lahko označite z Ni na voljo v naslednjih pogojih nastavitve:
a Na stojalu ni nameščen vstavek ET DXR.
b Konzola ET ni nameščena.
c Na stojalu ni nameščen vstavek ET COU1.
d Konzola ET ni nameščena.

Varnostno tehnični pregled: testi delovanja
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23.5 Ravnanje s poškodovano opremo
Primeri, ko ne smete uporabljati sistema

Zaznane poškodbe

Sistema ali njegovih sestavnih delov ne smete uporabljati, če:
• je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali obrabljen,
• je bila po sistemu polita tekočina,
• sistem ne deluje, kot bi moral, čeprav z njim ravnate v skladu z navodili za delovanje,
• so sestavni deli sistema padli na tla ali je bila omarica poškodovana,
• sestavni deli občutno slabše delujejo, ker potrebujejo vzdrževanje,
• iz sistema pronicajo tekočine ali,
• se iz sistema vali dim.

Odpravljanje težave

• Izklopite sistem in ga takoj odklopite iz električnega omrežja.
• Obrnite se na podporo podjetja Brainlab (glejte Stran 13).
• Na opremo pritrdite ustrezno opozorilo, npr. »NI V UPORABI«, da bodo uporabniki obveščeni.

Če med pregledom ugotovite, da je oprema pomanjkljiva, vendar jo še naprej uporabljate,
tvegate, da boste poškodovali bolnika.

Če se okvari izolacijski transformator, lahko to težavo odpravi samo usposobljeno osebje.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.5.1 Vračilo poškodovane opreme proizvajalcu

Prijava poškodovane opreme

Vso poškodovano opremo morate takoj prijaviti podpori podjetja Brainlab.
Podpori podjetja Brainlab boste morali posredovati te informacije:
• serijsko številko okvarjenega sestavnega dela (zapisana na sestavnem delu) in
• opis težave.

Popravilo in nadomestilo

Strokovnjak podpore podjetja Brainlab
• vam bo posredoval informacije o približni ceni popravila ali nadomestila in
• vas bo obvestil, kdaj bo vaš sistem znova deloval (običajno v 48 urah).

Odstranjevanje poškodovane opreme

Poškodovane sestavne dele odstranite samo, če vam tako naročijo zaposleni v podpori podjetja
Brainlab.

Navodila za vračilo

• Poiščite ustrezen ovojni material ter skrbno zavijte okvarjen sestavni del v embalažo, v kateri
ste ga prejeli, embalažo nadomestnega izdelka ali ustrezno embalažo, v kateri se ne bo
dodatno poškodoval.

• Izpolnite obrazec z dovoljenjem za vračilo izdelka (RMA), ki ste ga prejeli po e-pošti ali skupaj z
nadomestnim delom, in ga vrnite proizvajalcu.

• Varno zalepite škatlo.
• Poškodovan izdelek pošljite na enega od naslovov za vračilo izdelkov. Če niste prepričani, kam

vrniti izdelek, se obrnite na strokovnjaka podpore podjetja Brainlab.

Naslovi za vračilo izdelkov

Brainlab AG
RMA Dept.
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hong Kong

Ravnanje s poškodovano opremo
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23.6 Omrežna integracija ExacTrac (IEC 80001),
protivirusna programska oprema, I-help

Pregled

Varnostne opombe

Med prenašanjem podatkov bolnikov in zdravljenjem morate zagotoviti varno omrežno
povezavo. Podjetje Brainlab navaja minimalne tehnične podatke za omrežje, ki jih morate
zagotoviti.

Brainlab priporoča, da sistem zaščitite z najsodobnejšo protivirusno programsko opremo.
Odgovorna organizacija (tj. stranka) je pristojna za namestitev in vzdrževanje te
programske opreme ter mora upoštevati priporočila podjetja Brainlab. Če protivirusne
opreme ne konfigurirate v skladu s priporočili podjetja Brainlab, je lahko delovanje
sistema, npr. sprotno iskanje virusov, slabše.

Med obsevanjem ter uvozom in izvozom podatkov ne smete nameščati hitrih popravkov.

Nameščajte samo posodobitve izdaj originalnih proizvajalcev.

Ne prenašajte ali nameščajte posodobitev, hitrih popravkov itd., ko je ExacTrac v uporabi.
Nameščajte samo varnostne in nujne posodobitve. Nikoli ne posodabljajte gonilnikov
sestavnih delov strojne opreme.

Po namestitvi morata imeti sistem ExacTrac in linearni pospeševalnik dodeljena statična
naslova IP. Ne uporabljajte dinamičnih naslovov IP.

Brainlab priporoča, da Microsoft Updates (Microsoftove posodobitve) namestite takoj, ko
postanejo na voljo. Nameščate lahko samo varnostne in nujne posodobitve za operacijski
sistem Microsoft, vendar tega ne smete početi med obsevanjem. Brainlab zahteva, da
nastavite izvedbo prenosa in namestitve ob izklopu sistema. Nikoli ne posodabljajte
gonilnikov sestavnih delov strojne opreme.

Varna in učinkovita uporaba sistema ExacTrac je mogoča samo z zagotavljanjem
stabilnega, zanesljivega in varnega omrežnega okolja ter povezave sistema ExacTrac z
omrežjem. Omrežne težave med prenosom podatkov bolnika ali zdravljenjem lahko zmotijo
potek dela, zaradi česar boste morda morali ponoviti dele zdravljenja, npr. rentgensko
slikanje za določanje položaja bolnika.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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Standardna integracija

Slika 184 

Omrežna integracija ExacTrac (IEC 80001), protivirusna programska oprema, I-help
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Integracija Elekta

Slika 185 

Uvod

Naslednje informacije so namenjene vodji oddelka za obvladovanje tveganj v bolnišničnem
informacijskem omrežju, saj opisujejo izvedbo opravil po standardih IEC 80001-1:2010 in IEC
60601-1:2006.
1. Namen povezave v informacijsko omrežje
Sistem Brainlab omogoča nalaganje in shranjevanje podatkov medicinskega slikanja iz datotečnih
sistemov, sistema PACS ali modalitete. Podatki bolnikov, vključno s premiki, odobritvijo sevanja in
slikami CBCT, se prek omrežja prenesejo iz sistema ExacTrac v sistem R&V in v linearni
pospeševalnik.
2. Zahtevane značilnosti informacijskega omrežja
Sistem Brainlab omogoča prenos podatkov medicinskega slikanja med sistemi v bolnišničnem
omrežju, ki običajno zajemajo sistem R&V, modalitete in sisteme za shranjevanje datotek.
Povprečna velikost niza podatkov medicinskega slikanja, ki se prenese po omrežju, je 100–500
MB.

VZDRŽEVANJE SISTEMA

Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1 431



Izbirno:
• S pridružitvijo sistema Brainlab bolnišnični domeni je mogoče upravljanje uporabnikov.
• Brainlab omogoča oddaljeno sistemsko podporo, pri čemer je obvezen dostop do interneta.

3. Zahtevana konfiguracija informacijskega omrežja
Za delovanje sistema Brainlab so obvezna dovoljenja požarnega zidu za storitve, navedene v 4.
točki spodaj.
4. Tehnične zahteve za omrežno povezavo, vključno z varnostnimi zahtevami
Sistem Brainlab ima te omrežne povezave:
4.1 Fizična povezava s sistemom Brainlab
Sistem je v informacijsko omrežje priključen prek povezave 10/100/1000 Base-T.
• Priporočena hitrost je 1 GBit. Najmanjša hitrost je 10 MBit.
• Omrežna zakasnitev mora biti manjša od 100 ms.
• Omrežje mora biti v celoti opremljeno s stikali.

4.2 Logična povezava med sistemom Brainlab in sistemom R&V/sistemom za načrtovanje/
sistemom PACS/modaliteto
• Protokoli: DICOM Query-Retrieve in Push
• Vrata: 104/TCP/vhodna in izhodna, 11112/TCP/vhodna in izhodna

4.3 Logična povezava med sistemom Brainlab in drugimi sistemi Brainlab oziroma bolnišničnim
sistemom za shranjevanje podatkov
• Protokoli: CIFS
• Vrata: 445/TCP/vhodna in izhodna

4.4 Logična povezava med sistemom Brainlab in upravljalnikom bolnišnične domene
• Protokoli: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Vrata: 445/TCP/UDP/izhodna, 88/TCP/UDP/izhodna, 389/UDP/izhodna, 53/TCP/UDP/izhodna

4.5 Logična povezava med sistemom Brainlab in podporo Brainlab
• Protokoli: iHelp (Axeda)
• Vrata: 443/TCP/izhodna do: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com, ghjap1.axeda.com,

ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Logična povezava med sistemom Brainlab in računalniki pri stranki
• Protokol: VNC
• Vrata: 5900/TCP/vhodna

4.7 Logična povezava med sistemom Brainlab in drugim linearnim pospeševalnikom (Varian)
• Protokol: ADI (Auxiliary Device Interface – pomožni vmesnik za naprave)
• Vrata: 56050/TCP/vhodna in izhodna

4.8 Logična povezava med sistemom Brainlab in drugim linearnim pospeševalnikom (Elekta)
• Protokol: Elekta Protocol
• Vrata: 135, 1801, 2101 /TCP/vhodna in izhodna

5. Predviden pretok informacij med sistemom Brainlab in informacijskim omrežjem
Sistem Brainlab običajno sestavlja ta pretok informacij:
5.1 Preverjanje pristnosti uporabnika
Preverjanje pristnosti uporabnika se v sistemu Brainlab obdela s pomočjo računov lokalnih
uporabnikov ali upravljalnika bolnišnične domene.
5.2 Nalaganje podatkov medicinskega slikanja
Podatki medicinskega slikanja se prek standarda DICOM Q/R ali Push prenašajo med sistemom
R&V/sistemom za načrtovanje/sistemom PACS/modaliteto ter iz bolnišničnega sredstva v skupni
rabi.
5.3 Shranjevanje spremenjenih podatkov medicinskega slikanja
Spremenjeni podatki medicinskega slikanja se shranijo na lokalni trdi disk ali bolnišnično sredstvo
v skupni rabi.
5.4 Odobritev zlitja
Do sistema ExacTrac je mogoče oddaljeno dostopati prek programa VNC in tako odobriti zlitje.
5.5 Namestitev bolnika in odobritev sevanja
ExacTrac in linearni pospeševalnik komunicirata med seboj glede namestitve bolnika in odobritve
sevanja.

Omrežna integracija ExacTrac (IEC 80001), protivirusna programska oprema, I-help

432 Vodič za kliničnega uporabnika Rev. 1.0 ExacTrac Razl. 6.1



5.6 Oddaljena podpora podjetja Brainlab
Za zagotavljanje oddaljene podpora sistemu Brainlab je obvezna povezava s strežniki podpore
Brainlab.
6. Nevarne razmere, ki so posledica izpada informacijskega omrežja
Ob izpadu informacijskega omrežja morda zdravljenja ne bo mogoče nadaljevati ali ga bo treba
ponoviti. Pri tem lahko bolnika po nepotrebnem obsevate z žarki KV.
7. Tehnični opis in priročniki
Na zahtevo so na voljo ti dokumenti:
7.1 Prednamestitveni priročnik
7.2 Izjavi FDA in CE
7.3 Izjave o skladnosti s standardom DICOM: http://www.brainlab.com/dicom
8. Priporočene konfiguracije izdelka
Sistem Brainlab bo v skladu s potrebami stranke namestil in konfiguriral servisni tehnik podjetja
Brainlab. Poznejše spremembe lahko vplivajo na varnost in učinkovitost izdelka.
9. Znane nezdružljivosti in omejitve
Sistem Brainlab deluje v omrežju, ki podpira IPv4, in ni združljiv z IPv6.
10. Odpravljanje težav z izdelkom in odpoklic izdelka
V primeru ugotovljenih nepravilnosti bo podjetje Brainlab o njih obvestilo vsako stranko.
11. Obvestila o spletni varnosti
V primeru ugotovljenih spletnih nevarnosti bo podjetje Brainlab o njih obvestilo vsako stranko in
zagotovilo ustrezne posodobitve programske opreme.
12. Splošne informacije po 3. izdaji standarda IEC 60601-1, poglavje 14.13 (Povezava zasebnih
elektronskih trgov z OMREŽNIM/PODATKOVNIM SPENJANJEM na drugo opremo)
Povezovanje sistema Brainlab v omrežja, ki vključujejo drugo opremo, lahko povzroči prej
neugotovljena tveganja za bolnike, upravljavce ali tretje osebe. Pristojna organizacija mora ta
tveganja prepoznati, analizirati, oceniti in obvladovati. S poznejšimi spremembami omrežja lahko
uvedete dodatna tveganja, zato je potrebna dodatna analiza. Spremembe omrežja vključujejo:
• spremembe omrežne konfiguracije,
• priključevanje dodatnih elementov v omrežje,
• odstranjevanje elementov iz omrežja,
• posodabljanje opreme, priključene v omrežje, in
• nadgradnja opreme, priključene v omrežje.

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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23.6.1 Protivirusna programska oprema

Zahteve

• Med zdravljenjem ne smete posodabljati protivirusne programske opreme.
• Med zdravljenjem protivirusna programska oprema ne sme pregledovati trdega diska.
• Med zdravljenjem ne smete uporabljati protivirusne programske opreme v najstrožjem

varnostnem načinu.
• Pazite, da se med pregledom mape ExacTrac (D:/Brainlab) datoteke ne izbrišejo ali

premaknejo v karanteno.
• Protivirusno programsko opremo je dovoljeno uporabljati samo s sistemom ExacTrac 6.x.

Preizkušena protivirusna programska oprema

Sistem preizkušeno deluje s to protivirusno programsko opremo:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG)

Druga protivirusna programska oprema

V primeru uporabe druge protivirusne programske opreme je bolnišnica odgovorna za preučitev in
uporabo te opreme. Brainlab priporoča, da ne uporabljate te druge opreme, ko uporabljate
ExacTrac.
Brainlab priporoča, da sistem zaščitite z najsodobnejšo protivirusno programsko opremo.
Odgovorna organizacija (tj. stranka) je pristojna za namestitev in vzdrževanje te programske
opreme ter mora upoštevati priporočila podjetja Brainlab. Če protivirusne opreme ne konfigurirate
v skladu s priporočili podjetja Brainlab, je lahko delovanje sistema, npr. sprotno iskanje virusov,
slabše.
Protivirusna programska oprema lahko vpliva na delovanje sistema. Zato morate protivirusno
programsko opremo konfigurirati tako, da se med uporabo sistema ExacTrac, zlasti med
zdravljenjem, ne izvajajo posodobitve, pregledi sistema ali posebne delovne obremenitve.
Dovoljeni so sami pregledi omrežja, če so od njih odvisna različna komunikacijska opravila,
vključno z nalaganjem/shranjevanjem podatkov bolnikov.

Konfiguracija

Brainlab priporoča:
• V protivirusni programski opremi nastavite, da ne sme spreminjati naslednjega:

- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData

• Izklopite vse druge funkcije protivirusne programske opreme, kot je pregledovanje v
brskalniku/e-pošti, dodatni požarni zid itd.

Omrežna integracija ExacTrac (IEC 80001), protivirusna programska oprema, I-help
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23.6.2 iHelp

Splošne informacije

Odjemalec iHelp je programsko orodje proizvajalca Axeda corporation, nameščeno na sistemih
strank, ki omogoča dostop do sistemov zaposlenim v podjetju Brainlab. To orodje se lahko
uporablja za zagotavljanje pomoči in prva preverjanja sistema v primeru poškodb itd.

Ko podpora podjetja Brainlab zaprosi za oddaljen dostop prek odjemalca iHelp, morate na
delovni postaji ExacTrac dovoliti vsako sejo oddaljenega dostopa posebej.

iHelp mora biti nastavljen na ročni zagon. Ne omogočajte samodejnega zagona odjemalca
iHelp.

Ne uporabljajte odjemalca iHelp med uporabo sistema ExacTrac, zlasti med zdravljenjem.

Med aktivno oddaljeno povezavo in izvajanjem odjemalca iHelp morate nadzorovati sistem
ExacTrac. Ob zaključku seje oddaljenega nadzora morate takoj zaustaviti aplikacijo iHelp.

Varnostne težave

• Povezava s šifriranjem SSL med stranko in podporo
• Stranka mora vklopiti iHelp, da lahko Brainlab dostopi do sistema
• Podatki bolnika se ne prenesejo, samo posnetek zaslona
• Podpora vidi enak zaslon kot stranka, skrit dostop ni možen

Zahteve

• Odprta vrata 443 na požarnem zidu
• Nadomestna vrata 17002

VZDRŽEVANJE SISTEMA
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24 ALGORITMI
24.1 Kalibracija

Kalibracija izocentra

Kalibriranje položaja izocentra linearnega pospeševalnika je pomembno in obvezno dejanje. Ta
položaj je osnova za vse izračune sistema ExacTrac. Vse razdalje so prikazane glede na to
točko. S kalibracijskim fantomom za izocenter je točka izvora nastavljena s pomočjo stenskih
laserjev. Izbirno lahko uporabite možnost Radiation Isocenter Calibration, pri kateri se za
določitev položaja izocentra uporabi rezultat testa Winston-Lutz, ki dodatno izboljša natančnost
sistema. Iz te točke pridobi sistem natančne podatke o geometrični poravnavi linearnega
pospeševalnika in obsevalne mize v razmerju do sistema infrardeče kamere. Zato je mogoče
bolnike pred zdravljenjem namestiti s kar najvišjo stopnjo natančnosti.

Zaznavanje kroga

Označevalci v kalibracijskem fantomu za rentgensko slikanje ExacTrac so projicirani v obliki
temnih krogov na ploskih ploščah. Njihove lokacije so odvisne od porazdelitve njihovih značilnih
gradientov. Zato ni potrebno videti celotnega kroga. Velikost in znana geometrija krogov se
upoštevata pri njihovi posamični lokalizaciji.

ALGORITMI
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24.1.1 Kalibracija rentgenskega slikanja

Splošne informacije

Točen položaj bolnikov med radioterapijo je ključen za zdravljenje z visoko stopnjo natančnosti.
Pri zunajlobanjski radioterapiji se pri nameščanju bolnika večinoma upoštevajo kožni označevalci.
Zaradi premikanja kože ter velikih razdalj med označevalci in izocentrom lahko pride do večjih
napak. Spodaj je opisan način za izboljševanje položaja bolnika na osnovi rentgenskih žarkov.

Predpostavka

V območju zdravljenja sta nameščeni dve rentgenski cevi z znanimi lastnostmi preslikovanja.
• Nad linearnim pospeševalnikom sta nameščeni ploski plošči. Znana je prostorska razdalja med

rentgenskima cevema in ploskima ploščama.
• Iz izocentra področja prednameščenega bolnika se pridobita dve rentgenski sliki (ena za vsako

cev).
• Ti dve sliki sta primerjani z dvema simuliranima rentgenskima slikama. Simulirani sliki sta sliki

DRR, ustvarjeni iz podatkov CT.
• Položaj bolnika je pravilen, če se struktura kosti na rentgenskih slikah in slikah DRR ujema.
• Če se struktura ne ujema, je treba spremeniti položaj bolnika, da se doseže ujemanje.
• To spremembo je mogoče izračunati brez pridobivanja novih rentgenskih slik.

Postopek

Najprej je treba s kalibracijo določiti lastnosti preslikovanja iz rentgenskih cevi v ploske plošče.
Podjetje Brainlab zaradi preprostosti in dobre primerjave z realnostjo za vsako rentgensko cev
uporablja model kamere na luknjico.
• Pri modelu kamere na luknjico se projicirani položaj točke s koordinatami izračuna z naslednjo

formulo:

u
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

14131211

v
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

24232221

• Kalibracija je določitev neznanih parametrov.
• Med kalibracijo se na obsevalno mizo namesti kalibracijski fantom. V fantom je vdelanih več

kalibracijskih označevalcev v obliki kroga z znanimi prostorskimi položaji.
• Drugi niz odsevnih označevalcev na kalibracijskem fantomu (vidni so sistemu infrardeče

kamere) omogoča določitev položaja fantoma glede na koordinatni sistem linearnega
pospeševalnika.

• Za vsako cev se pridobi rentgenska slika kalibracijskega fantoma. S tem se omogočijo slike, na
katerih so jasno vidni kalibracijski označevalci. Robusten algoritem za zaznavanje
označevalcev določi njihov položaj z natančnostjo zaznavanja elementov, manjših od slikovne
pike. Simulirana slika fantoma je prikazana v razdelku Slika 186.

Kalibracija
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Položaji označevalcev na ploski plošči

Slika 186 
• Niz 3D in ustreznih 2D položajev kalibracijskih označevalcev je mogoče uporabiti za

oblikovanje enačb za neznane parametre projekcije modela kamere na luknjico.
• Omenjeni parametri se določijo z reševanjem težave zmanjševanja napak pri projekciji. To

težavo zmanjševanja je mogoče učinkovito rešiti s standardnimi tehnikami.
• Ker je model kamere na luknjico (en za vsako rentgensko cev) zdaj poznan, ga je mogoče

uporabiti za generiranje slik DRR, ki se primerjajo z rentgenskimi slikami bolnika, nato pa se na
podlagi pridobljenih informacij po potrebi prilagodi nastavitev bolnika.

ALGORITMI
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24.2 Rekonstrukcija vsajenih označevalcev

Splošne informacije

Označevalci, projicirani na podlagi podatkovnega niza CT, so osnova za zlitje vsajenih
označevalcev. Tam lahko določite 3D-koordinate (xi

ideal, yi
ideal, zi

ideal) vseh vsajenih označevalcev.
Skupaj s parametri projekcije, ki so bili določeni s kalibracijskim fantomom za rentgensko slikanje
med postopkom kalibracije, je mogoče projicirati 3D-predmet na površino vsake ploske plošče. Te
plošče so zato enake projekcijskim ploščam pravih rentgenskih žarkov iz vsake zadevne
rentgenske cevi. Zato je mogoče 2D-informacije (u, v) za 3D-predmet izračunati za vsako plosko
ploščo, pri čemer sta rezultat takšne projekcije dva 2D-označevalca (u1

ideal, v1
ideal) in (u2

ideal,
v2

ideal).

Projekcija označevalca na plosko ploščo

Flat Panel 2

Flat Panel 1

Implanted Marker
(u1

ideal, v1
ideal)

Implanted Marker
(u2

ideal, v2
ideal)

Implanted Marker
(x1

ideal, y1
ideal, z1

ideal)

Tube 2

Tube 1

Slika 187 
Nato vas bo sistem pozval, da poiščete dejanske položaje vsajenih označevalcev v obeh
rentgenskih nizih. Tako se določijo novi položaji (u1

real, v1
real) in (u2

real, v2
real). Generiranje 3D-

predmeta v obliki obratne projekcije dveh 2D-koordinat z istimi parametri projekcije je na splošno
nekritično. Vseeno pa je možno le, če so 2D-koordinate usmerjene v isto točko. Vendar je pri
trenutni implementaciji lokalizacija vsake točke izvedena ločeno. Poleg tega so strukture na
rentgenskih slikah zamegljene. To lahko vodi v neskladnost med idealnim položajem, na katerem
mora biti dejansko nameščen vsajeni označevalec, in resničnim položajem, na katerega je bil
nameščen vsajeni označevalec – rekonstrukcija je v tem primeru nemogoča.

Rekonstrukcija vsajenih označevalcev
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Določitev položaja označevalca na ploski plošči

Flat Panel 1

Flat Panel 2

Implanted Marker 
(u1

real, v1
real)

Implanted Marker
(u2

real, v2
real)

Tube 1

Tube 2
Reconstructed Implanted Marker

(xi
real, yi

real, zi
real)

Minimum
distance

Isocenter

Slika 188 
Za razrešitev te neskladnosti je določena najmanjša dovoljena razdalja med žarkoma. To je črta,
pravokotna na oba žarka. Če je dolžina te črte manjša od petih milimetrov, programska oprema ta
dva žarka sprejme kot del ene same točke.
Položaj 3D-predmeta se nato določi glede na razpolovišče med obema žarkoma, s čimer se
pridobijo koordinate dejanskih kapsul vsajenega označevalca (xI

real, yI
real, zI

real). Sicer boste
obveščeni o napaki med rekonstrukcijo.

Ujemanje vsajenih označevalcev

Če želite popraviti položaj bolnika s kapsulami vsajenih označevalcev, morate poznati dve
koordinati; idealni položaj vsajenih označevalcev in njihov trenutni položaj.
Idealni položaj je mogoče pridobiti z lokalizacijo vsajenih označevalcev v podatkovnem nizu CT.
Njihov trenutni položaj je lokaliziran v rentgenskih slikah, kot je opisano v prejšnjem razdelku. Zdaj
se lahko določi zahtevana transformacija med obema nizoma označevalcev. S temi podatki je
mogoče korigirati položaj bolnika glede na notranje označevalce, tj. označevalce na organu ali
leziji.
Ta korekcijo je mogoče izvesti prek:
• izometričnega ujemanja obeh nizov označevalcev, ali
• ujemanja središča težnosti nizov.

Izometrično ujemanje

Izometrično ujemanje je običajen način sistema za ujemanje vsajenih označevalcev, ki se ga
uporablja pri vseh vzorcih označevalcev s tremi ali več označevalci. Sistem prekrije vzorec
označevalcev rentgenskih slik na označevalcih, določenih s sliko CT, pri čemer uporabi vsaj križno
ujemanje. Če je označevalec po izvedenem ujemanju še vedno predaleč od svojega dvojnika,
označevalca v postopku zlitja ni mogoče uporabiti. Če je mogoče v postopku zlitja uporabiti vsaj tri
označevalce, se ujemanje šteje za uspešno. Če se torej uporabijo le tri vsajene kapsule
označevalcev, enega označevalca pa se ne upošteva, postopek zlitja v tem prvem koraku ne
uspe, saj število označevalcev ni več zadostno.
Do tega najpogosteje pride zaradi neprimernega vzorca označevalcev. Če na primer označevalec
zdrsne predaleč ali je bil pomotoma zamenjan z drugim označevalcem, je vzorec označevalcev
popačen. Podjetje Brainlab priporoča, da za premikanje vzorca označevalcev v končni položaj
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vedno uporabite možnost Shift pattern. Nato je mogoče izvesti natančno lokalizacijo za vsak
posamezni označevalec.
Kakovost takšnega ujemanja označevalcev je predstavljena v obliki efektivne vrednosti vseh
odstopanj med vsemi označevalci, uporabljenimi v tem ujemanju. Nižja vrednost pomeni boljše
ujemanje dveh vzorcev označevalcev. Višje vrednosti lahko označujejo popačenje ali deformacijo
v dejanskem vzorcu označevalcev.
Največja dovoljena rotacija vzorca vsajenih označevalcev, za katero se uporablja izometrično
ujemanje, je 10°. Če so vsajeni označevalci zasukani za več kot 10°, se izvede ujemanje središča
težnosti.

Ujemanje središča težnosti

Če je na voljo le eden ali dva označevalca, sistem ponudi možnost ujemanja središča težnosti
vzorcev označevalcev. Pri tem so na voljo le preslikave, saj rotacij posamezne 3D-informacije ni
mogoče izračunati. Poleg tega ni mogoče zaznati napake, do katere pride zaradi spremembe
položaja posameznega označevalca, kar ima lahko za posledico nepravilen rezultat. Če je na
primer eden od označevalcev zdrsnil iz svojega položaja, se središče gravitacije pomakne v isto
smer. Zato korekcijski premik temelji na zdrsu označevalca in ne na premiku organa. To možnosti
je zato treba vedno izvajati previdno.

Preverite, ali se vsajeni označevalci pravilno ujemajo v obeh nizih slik. Če je bilo
uporabljeno ujemanje središča težnosti, ujemanje morda ne bo pravilno, saj ni nujno, da se
vzorci označevalcev v posameznih primerih ujemajo. Korekcija vključuje le preslikave;
rotacij se ne ocenjuje.

Samodejno zaznavanje označevalca

Sistem ExacTrac izvede naslednje korake, da zazna vsajene referenčne označevalce v
rentgenski sliki:
• Slikam se doda posebno jedro za zaznavanje označevalcev. Ta filter oceni verjetnost vsake

slikovne točke, da je del vsajenega označevalca, ter izdela vmesno sliko.
• Vmesne slike so nato obdelane z metodo rasti regije, s katero se poiščejo povezana področja,

ki spadajo pod isti referenčni označevalec.
• Nato se iz vsake od dveh slik izvozi deset »najbolj verjetnih« položajev referenčnih

označevalcev.
Znane značilnosti projekcije vsake slike se uporabijo za določitev potencialnih 2D-položajev
označevalca, ki jih je mogoče rekonstruirati v 3D-položaje. Da bi to dosegel, sistem ExacTrac
preveri, katere črte projekcije ene slike se križajo s črtami projekcije druge slike. 2D-točke, ki jih ni
mogoče rekonstruirati v 3D-položaj, se zavržejo.
Ko so določeni vsi 3D-položaji, se ti položaji primerjajo s položaji vsajenih označevalcev,
določenih v nizu CT. Sistem določi, katere potencialne položaje označevalcev je mogoče
primerjati s predlogami označevalcev iz niza CT. Vsi dodatni (lažno pozitivni) položaji se zavržejo,
ohranijo pa se le pravi označevalci.

Rekonstrukcija vsajenih označevalcev
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24.3 Zlitje slik (rentgenskih – DRR)

Splošne informacije

Podani sta dve rentgenski sliki prednameščenega bolnika (npr. prek kožnih označevalcev).
Lastnosti preslikovanja sistema infrardeče kamere so znane (kalibracija kamere) in pripravljene na
uporabo.
Na podlagi načrtovanja CT-ja se izračunata dve sliki DRR. Položaj CT-ja v koordinatnem sistemu
linearnega pospeševalnika ustreza pričakovanemu položaju bolnika glede na infrardeči sistem. Iz
tega položaja CT-ja se prek parametrov preslikavanja te rentgenske cevi izračuna ena slika DRR,
ki ustreza posamezni rentgenski cevi.
Če je bolnik že v pričakovanem položaju, rentgenske slike in slike DRR prikazujejo isto strukturo
kosti na istih lokacijah.
Če bolnik ni v pričakovanem položaju, je ista struktura kosti vidna na različnih lokacijah. V tem
primeru je treba določiti spremembo v nastavitvi bolnika, po kateri morata novi rentgenski sliki
ustrezati slikam DRR. Če si želite ogledati primer neujemajočih se rentgenskih slik in slik DRR.
Glejte prekrite slike na desni strani.
Programska oprema uporablja možnost predzlitja, ki temelji na treh stopnjah svobode, pri katerih
je upoštevan le premik, nato pa podrobno določi registracijo s šestimi stopnjami svobode, v
katerih je upoštevana tudi rotacija.

Registracija s tremi stopnjami svobode

Iz dveh 2D-premikov, ki sta potrebna za ujemanje slik, se določi le 3D-premik bolnika. To je
manjše opravilo, saj so prostorska razmerja in faktorji povečave med rentgenskimi cevmi in
bolnikom znani.
Rentgenske slike, slike DRR in zlite slike:

Rentgen (Tube 1) DRR (Tube 1) Rentgen + DRR (1)

Rentgen (Tube 2) DRR (Tube 2) Rentgen + DRR (2)

Sistem ExacTrac mora nato izvesti (samodejno) ujemanje ustreznih rentgenskih slik in slik DRR.
Za vsak par slik se s premikanjem slik glede na njihov položaj optimizira merilo podobnosti. Merilo
podobnosti se večinoma upošteva robove in zagotavlja visoko odzivnost v primeru vidnih ostrih
robov na isti lokaciji. Robovi, ki ne ustrezajo kostem, npr. artefakti mreže in meja vidnega polja v
rentgenskih slikah, na drugi sliki nimajo dvojnikov in zato le v majhni meri vplivajo na merilo
podobnosti.
Na spodnji sliki (Slika 189) je prikazan odziv merila podobnosti pri različnih premikih. Močan vrh
označuje pravilen položaj ujemanja.

ALGORITMI
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Podobnost za različne 2D-premike

Slika 189 
Način optimizacije, ki se uporablja pri iskanju vrhov v merilu podobnosti je izredno hiter, natančen
in robusten. Občutljiv je na nepristne vrhove in lahko popravi tudi zelo velike začetne premike.
Številni preizkusi so pokazali, da je mogoče uspešno registrirati tudi rentgenske slike/slike DRR
zelo nizke kakovosti.

Registracija s šestimi stopinjami svobode (6DOF)

Če želite izvesti registracijo, pri kateri sta upoštevana položaj in tudi usmerjenost bolnika, morate
uporabiti registracijo (6DOF). Pri tem je treba za pridobitev optimalnega rezultata prikazati več sto
slik DRR iz različnih položajev in usmeritev. Za učinkovit izračun registracije se uporabi hiter in
visokokakovosten način prikaza slik DRR.
Pri primerjavi rentgenskih slik in slik DRR se uporabi isto merilo podobnosti kot pri zlitju pri
registraciji s tremi stopinjami svobode (3DOF). V nasprotju z drugimi načini registracije 6DOF to
merilo podobnosti ne temelji na funkciji uporabe anatomskih oznak, ampak na sliki, pri čemer
neposredno deluje na vrednosti slikovnih pik slike.
Preostali del algoritma registracije 6DOF je učinkovit način optimizacije, ki zahteva kar najmanjše
število potrebnih primerjav slik. Podjetje Brainlab torej uporablja algoritem s kvadratno
konvergenco. Za zagotovitev algoritma optimizacije z dobro začetno vrednostjo se uporabi zlitje
3DOF.

Zlitje slik (rentgenskih – DRR)
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24.4 Korekcija rentgenske slike

Splošne informacije

Med pridobivanjem slik korekcije rentgenskih žarkov je shranjenih več vrst slik, kot je razloženo v
nadaljevanju.

Bele slike

Za obe ploski plošči je treba med pridobivanjem slik korekcije rentgenskih žarkov pridobiti pet
belih slik. Osvetlitev teh slik mora biti med 15 in 30 %. Za vsako plosko ploščo se za nadaljnjo
uporabo pridobi povprečna vrednost teh petih belih slik.

Slike odmika

Slike odmika upoštevajo temen tok vsake slikovne pike na ploski plošči. Zato so slike, prebrane iz
detektorja, brez rentgenske osvetlitve. Za namen zmanjšanja stopnje šuma je prebranih veliko slik
odmika, za katere se pridobi povprečna vrednost.

Slike pridobitka

Slike pridobitka so potrebne za homogeniziranje različnih občutljivosti slikovnih pik v posamezni
rentgenski sliki. Slike pridobitka so izračunane s pomočjo slik odmika in belih slik. Med
pridobivanjem slik korekcije rentgenskih žarkov (glejte Stran 361) je za vsak detektor pridobljenih
pet belih slik. Za te slike se pridobi povprečna vrednost, določi pa se tudi sredinska vrednost te
povprečne slike. Slikovne pike slik pridobitka se nato izračunajo na naslednji način:

offsetwhite
whitegain pixelpixel

medianpixel
−

=
65535

Slike slabih slikovnih pik

S pomočjo slik slabih slikovnih pik je mogoče korigirati napake na ploski plošči. Med rentgenskim
pridobivanjem so slikovne pike, označene na slikah slabih slikovnih pik, interpolirane od sredinske
vrednosti bližnjih osmih slikovnih pik v rentgenski sliki.

Velikost polja rentgenskih žarkov

Velikost polja rentgenske cevi Varian Rad 21 je 425 x 425 mm brez kolimatorja z oddaljenostjo
1.000 mm in ciljnim kotom (kotom žarka) 12°.
Končna velikost polja s kolimatorjem je odvisna od namestitve. Največja vrednost ob ploski plošči
je 27 x 27 cm po namestitvi.

ALGORITMI
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24.5 Hitro preverjanje

Splošne informacije

Za hitro preverjanje je pridobljena le ena rentgenska slika. Zato za bolnika ni mogoče izračunati
3D-premika. Če želite samodejno preveriti položaj bolnika glede na eno rentgensko sliko, sistem
ExacTrac razlikuje med zlitjem vsajenih označevalcev in zlitjem kosti (samodejni 6D).

Faktorji projekcije

Projekcija premika na plosko ploščo:

Couch Top

Flat Panel 1

Tube 1

Slika 190 
Postopek hitrega preverjanja izračuna premik v ravnini ploske plošče. Dejanski premik bolnika bo
običajno večji od tega premika.
Kot je prikazano v zgornjem primeru, bo enak premik zaznan ob premiku bolnika iz položaja p v
položaj p' in ob premiku bolnika iz položaja p v položaj p'', čeprav je premik iz položaja p v
položaj p'' dejansko večji.

Zlitje vsajenih označevalcev

Če je zadnja korekcija rentgenskega žarka temeljila na zlitju vsajenih označevalcev, bo tudi hitro
preverjanje temeljilo na vsajenih označevalcih. Namesto da bi bili uporabljeni položaji vsajenih
označevalcev, določeni v podatkovnemu nizu CT-ja, se za referenco uporabijo položaji, ki jih
uporabnik določi med zadnjo korekcijo rentgenskega žarka. Ti položaji označevalcev so zasukani
okrog izocentra glede na preostale rotacijske kote, ki jih zagotovi infrardeči sistem za sledenje. Ti
položaji so na rentgenski sliki prikazani v obliki krogov dovoljenega odstopanja.
Na rentgenski sliki so položaji vsajenih označevalcev zaznani s samodejnim zaznavanjem
označevalcev, prikazani pa so v obliki zelenih križev. Kadar je eden od zelenih križev zunaj
ustreznega kroga dovoljenega odstopanja, se prikaže opozorilo.

Zlitje slik (rentgenskih/DRR)

Sistem ExacTrac za samodejno zaznavanje premika med eno rentgensko sliko in sliko DRR
uporablja algoritem registracije slike 2D/2D. Merilo podobnosti je isto kot pri registraciji 6DOF.
Slike DRR, uporabljena za registracijo, je prikazana v položaju izocentra s koti, ki jih je zabeležil
infrardeči sistem za sledenje. Po pridobivanju slike se na ravni rentgenske slike z algoritmom
registracije slike 2D izračuna nastali vektor premika 2D. Premik je prikazan z oranžnim križem
izocentra rentgenske slike v premaknjenem položaju. Kadar zaznani premik preseže podano
mejno vrednost, se prikaže opozorilo.

Hitro preverjanje
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24.6 Upodabljanje

Splošne informacije

S funkcijo upodabljanja lahko spremenite nastavitve upodabljanja za trenutno prikazane slike. S
tem omogočite spremenljivo porazdelitev sivih nivojev prek celotnega obsega izmerjenih podatkov
o gostoti, s katero je mogoče izboljšati vidnost ali kontrast struktur.
Med diagnostičnim slikanjem CT se podatki o gostoti ocenijo z mednarodnimi Hounsfieldovimi
enotami (HU) na lestvici od -1.024 do 3.071. Na tej lestvici vrednost 0 označuje vodo (1,0 g/cm3),
vrednost -1.000 pa zrak. Med nevrološkim slikanjem CT se vrednost 40 HU pri širini 100 HU
običajno uporablja za kontrastiranje možganskega tkiva.

Parametri upodabljanja

Slika 191 
• Left opredeljuje najmanjšo Hounsfieldovo enoto (HU), ki se uporablja za upodabljanje.

Vrednosti, manjše od vrednosti Left, so prikazane v črni barvi.
• Right opredeljuje največjo HU, ki se uporablja za upodabljanje. Vrednosti, večje od vrednosti

Right, so prikazane v beli barvi.
• Level (raven) opredeljuje vrednost med levo in desno mejno vrednostjo. S povečevanjem ali

zmanjševanjem vrednosti Level spremenite tudi levi in desni prag.
• Width (širina) opredeljuje razliko med desno in levo mejno vrednostjo. S povečevanjem širine

se vrednosti leve in desne razširita v obe smeri. Z zmanjševanjem širine se vrednosti leve in
desne vsaka s svoje strani približujeta vrednosti Level.

ALGORITMI
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25 ODPRAVLJANJE TEŽAV V
SISTEMU EXACTRAC

25.1 Izboljševanje kakovosti rentgenskih slik

Splošne informacije

Pri izboljšanju kakovosti slike je pomembna pravilna uporaba splošnih nastavitev generatorja
rentgenskih žarkov in drsnika za nastavitev kontrasta v sistemu ExacTrac.
Odvisno od konfiguracije sistema lahko nastavitve generatorja spremenite prek konzole rentgena
ali neposredno prek programske opreme.
Ključni dejavniki za ustrezno osvetlitev slike so napetost (kV), tok (mA) in čas osvetlitve (ms). Pri
generatorjih z nadzorom prek programske opreme so nastavitve za tok (mA) in čas osvetlitve (ms)
združene v rezultat mAs. Energija, ki jo oddajata rentgenski cevi, je sorazmerna z rezultatom teh
vrednosti. Zaradi značilnosti rentgenskih detektorjev in poševne geometrije zajemanja slike v
sistemu ExacTrac na osvetlitev slike najbolj vpliva nastavitev toka (kV). Visoka nastavitev toka
(kV) običajno zagotovi najboljšo kakovost slike glede na razmerje odmerka za slikanje. Energija,
potrebna za posameznega bolnika, je odvisna ne le od višine in teže posameznega bolnika,
ampak tudi od področja, ki bo slikano.
Zadostno raven energije najlažje določite s pregledom histogramov, prikazanih na rentgenskih
slikah (grafi v spodnjem desnem in levem kotu okna slike). Histogram v spodnjem levem kotu
okna slike prikazuje razporeditev sive vrednosti rentgenske slike ob času osvetlitve slike.
Če kakovost slike ni ustrezna, prilagodite zgornje vrednosti in se prepričajte, da je bil gumb
rentgenskega sprožilca na konzoli v času osvetlitve ves čas pritisnjen (gumb morate držati
pritisnjen toliko časa, da se rentgenska slika v celoti prikaže na zaslonu).

① ②

Slika 192 
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Št. Sestavni del

① Pravilno osvetljena slika.

② Premalo osvetljena slika.

Če se histogram razteza do sredine grafa, je osvetlitev sprejemljiva; če histogram prikazuje le
vrednosti na levi strani, pa je bila raven energije prenizka. Histogram v spodnjem desnem kotu
okna slike prikazuje sivo vrednost rentgenske slike po uporabi filtra CLAHE (contrast limited
adaptive histogram equalization – izravnava prilagodljivega histograma glede na kontrast).
Urejanje okna za trenutno osvetlitev prilagodite tako, da z miško kliknete graf ter kazalec miške
povlečete navzgor in navzdol.

①

Slika 193 

②

Slika 194 

Št. Sestavni del

① Premalo osvetljena slika (nezadostna raven energije)

② Dobra osvetlitev (zadostna raven energije)

Drsnik za nastavitev kontrasta za izboljšanje kontrasta slike uporablja izravnavo histograma
CLAHE. Pri večini bolnikov je primerno, da vrednost drsnika namestite na sredino njegovega
obsega.

Izboljševanje kakovosti rentgenskih slik
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25.2 Izboljševanje samodejnega zlitja slik

Splošne informacije

Kadar postopek samodejnega zlitja slik ne zagotovi zadovoljivega rezultata, imate na voljo več
možnosti za izboljšanje možnosti uspešnega zlitja:
1. Uporabite ročno zlitje in določite začetno vrednost za samodejno zlitje.
2. Na zadevnih anatomskih strukturah določite volumen zanimanja.
3. Prilagodite največji dovoljeni obseg zlitja.
4. Določite področja zanimanja rentgenskih slik.
5. Spremenite vrednost iskalne tabele LUT v izračunu DRR.

ODPRAVLJANJE TEŽAV V SISTEMU EXACTRAC
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25.2.1 Nastavitev največjega dovoljenega obsega zlitja

Splošne informacije

Kadar pri samodejnem zlitju pride do velikih premikov, ki so očitno nepravilni, lahko zmanjšate
največji dovoljeni obseg, v okviru katerega sistem poskuša izvesti zlitje slik. To je zlasti uporabno,
kadar je bolnik že ustrezno nameščen, in pred izvajanjem zlitja slik.
Če želite nastaviti največji dovoljeni premik za samodejno zlitje, uporabite drsnik Fusion Limit in
nastavite ustrezno omejitev. Omejitev, ki se uporabi pri zlitju, je prikazana pod drsnikom.
Omejitev zlitja se uporabi le pri registraciji 3DOF, ki se izvaja med samodejnim zlitjem. V tem
koraku se določi ustrezna začetna vrednost za naknadno registracijo 6DOF. Registracija 3DOF ne
bo izvedena, če izvedete ročno zlitje pred samodejnim zlitjem slik. Omejitev zlitja se pri dejanski
registraciji 6DOF ne uporabi. Zato je mogoče, da celoten premik, ki je bil določen, presega
omejitev zlitja.

Izboljševanje samodejnega zlitja slik
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25.2.2 Določitev področij zanimanja rentgenskih slik

Splošne informacije

Področja zanimanja (ROI) se uporabljajo za izključitev delov slike, ki jih ne želite upoštevati v
algoritmu samodejnega zlitja. Izključiti morate artefakte tujih predmetov in anatomske strukture, ki
so premični glede na ciljno območje. Premične strukture, ki jih je treba izključiti, vključujejo sklepe,
kot so roke in noge, ter v nekaterih primerih rebra, ki se premikajo zaradi dihanja, vendar niso
omejene nanje. Z izključitvijo teh struktur zagotovite večjo natančnost na področju izocentra.

Medenična zdravljenja

Slika 195 
V zgornjem primeru je stegnenica izključena, ker je glede na medenico premična. Upoštevajte, da
je izključeno območje znatno večje od stegnenice. S tem se zagotovi izključenost stegnenice iz
vseh naknadnih frakcij, tudi če je na sliki nameščena na višjem položaju.

Hrbtenična zdravljenja

Slika 196 
V tem primeru področje zanimanja izključuje medenico, da se pridobi natančnost na ciljnem
območju, tj. hrbtenici.

ODPRAVLJANJE TEŽAV V SISTEMU EXACTRAC
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Kranialna zdravljenja

Slika 197 
Tukaj sta izključena koža lobanje in lobanja, da se poveča natančnost samodejnega zlitja.

Izboljševanje samodejnega zlitja slik
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25.2.3 Uporaba ročnega zlitja za določanje začetne vrednosti za samodejno zlitje

Splošne informacije

Če samodejno zlitje ne uskladi pravilnih anatomskih struktur na obeh slikah, je morda algoritem
zamenjal dve podobni strukturi. To se lahko zgodi v primeru prsnega koša/hrbtenice, v katerem
lahko pride do zamenjave vretenc in reber. Če se pri samodejnem zlitju slik zgreši eno vretence,
lahko z ročnim zlitjem določite začetno vrednost zlitja.

Določitev začetne vrednosti

Koraki

1. Izberite ročno zlitje in povlecite slike DRR v položaj, v katerem se kar najbolj ujemajo s
prekritimi rentgenskimi slikami.

2.
Zaženite samodejno zlitje slik.
Zlitje išče le ujemanje blizu začetne vrednosti, določene z ročnim zlitjem.

ODPRAVLJANJE TEŽAV V SISTEMU EXACTRAC
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25.3 Uporaba virtualnega izocentra

Splošne informacije

Pri uporabi virtualnega izocentra sistem bolnika premakne v položaj za slikanje pred
pridobivanjem rentgenskih slik. Ko je bolnik v položaju za slikanje, je virtualni izocenter (bolnika)
poravnan z izocentrom linearnega pospeševalnika. Zdaj se pridobi prvi par rentgenskih slik.
Sistem upošteva odmik med realnim in virtualnim izocentrom ter bolnika za zdravljenje po
izračunu korekcijskega premika samodejno prestavi na izocenter linearnega pospeševalnika.

Diagram poteka za uporabo virtualnega izocentra

①

②

③

④

⑤

⑥

Slika 198 

Št. Dejanje

① Določitev virtualnega izocentra

② Premik bolnika v položaj za slikanje

③ Zlitje slik in izračun korekcije

④ Bolnika premaknite v položaj za zdravljenje

⑤ Zlitje slik in preverjanje zdravljenja

⑥ Začetek zdravljenja

Uporaba virtualnega izocentra
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25.3.1 Uporaba virtualnega izocentra pri pravilni določitvi vretenc

Splošne informacije

V nekaterih primerih je morda nemogoče ugotoviti, ali so bila med zlitjem združena pravilna
vretenca. V takšnem primeru je treba uporabiti virtualni izocenter. Virtualni izocenter je treba
namestiti tako, da predogled slike DRR prikazuje enolično strukturo, ki jo je mogoče identificirati.
To je lahko npr. medenica, kavdalni del prsnega koša, ključnica ali prsnica. Če je ta struktura na
rentgenskih slikah vidna, se pri zlitju združijo pravilne anatomske strukture.
Poleg tega je mogoče rezultat zlitja s takšno enolično strukturo tudi potrditi. Po uveljavitvi
korekcijskega premika bolnika je mogoče pridobiti potrditvene slike. Na teh slikah ni enolične
strukture, ki bi jo lahko uporabili za zaznavanje neujemanja vretenc. Programska oprema to
težavo samodejno reši tako, da največji dovoljeni premik omeji na 5 mm, s čimer samodejno zlitje
slike prisili v položaj blizu začetnega ter s tem onemogoči preskok na drugo vretence.

Hrbtenica bolnika (niz podobnih struktur)

Slika 199 
OPOMBA: tudi če potrditvene slike prikazujejo niz podobnih struktur, zgoraj opisani način
preprečuje neujemanja, saj je omejitev zlitja v potrditvenem koraku samodejno zmanjšana na
5 mm.
 

Za označevanje vretenc ne uporabljajte označevalcev, pritrjenih na kožo bolnika. Poševen
kot, pod katerim so pridobljene rentgenske slike, lahko vodi v napačne razlage.
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25.3.2 Preverjanje in virtualni izocenter

Splošne informacije

S preverjanjem je mogoče potrditi, da je bil bolnik premaknjen v pravilen položaj za zdravljenje.
Tudi če je bil pri slikah korekcije uporabljen virtualni izocenter, se potrditvene rentgenske slike
vedno pridobivajo na položaju izocentra. Če je bil virtualni izocenter uporabljen zato, ker poleg
PTV-ja ni zadostno vidnih kostnih struktur, v slikah korekcije ne bo dovolj strukture.

Pomanjkanje vidne kostne strukture lahko onemogoči zlitje potrditvenih slik. V takšnem
primeru podjetje Brainlab priporoča, da ohranite položaj, določen s slikami korekcije in
zavržete vse nepravilne informacije, določene v postopku preverjanja.
OPOMBA: če je bil za korekcijo rentgenskih žarkov uporabljen virtualni izocenter, bo potrditveni
korak v primerjavi s prvim zlitjem manj natančen. Temu je zlasti tako, če je na potrditvenih slikah
vidnih le malo kostnih struktur.
 

Uporaba virtualnega izocentra
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25.4 Odpravljanje težav v zvezi s samodejnim
zaznavanjem označevalcev

Splošne informacije

Če s samodejnim zaznavanjem označevalcev na slikah ni mogoče najti vsajenih označevalcev,
lahko izboljšate upodabljanje ter s tem zagotovite boljše možnosti za uspešno zaznavanje.

Ročna poravnava označevalcev

Če samodejno zaznavanje označevalcev ne uspe, lahko označevalce hitreje poravnate ročno.

Koraki

1. Vnesite način upodabljanja.

2.

Odprite kvadrat na zaslonu, tako da kliknete in povlečete desno tipko miške.
Programska oprema izvede samodejno upodabljanje, s katerim izboljša področje, ki ga
določa kvadrat. Če si želite ogledati druge načine za spreminjanje upodabljanja, glejte
Stran 447.

Če pogosto pridobite neustrezne rezultate, lahko prilagodite nastavitve generatorja rentgenskih
žarkov. Običajno je mogoče z višjo energijsko nastavitvijo pridobiti boljši rezultat.
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25.5 Odpravljanje težav v zvezi z zaznavanjem
infrardečih telesnih označevalcev

Splošne informacije

Pri sistemu za nameščanje bolnika ExacTrac podjetja Brainlab lahko pride do nejasnosti zaradi
napačne postavitve označevalcev. V tem razdelku so pojasnjene osnove algoritma, ki ga sistem
ExacTrac uporablja za zaznavanje položajev označevalcev, in vzroki za nejasnosti. V tem
razdelku so navedeni tudi nasveti za izogibanje nejasnostim pri vsakodnevni uporabi.
OPOMBA: sistem ExacTrac lahko razreši nejasnosti pri zaznavanju infrardečih označevalcev,
tako da primerja vidne označevalce z referenčnim nizom računalniške tomografije (če so
označevalci na voljo v nizu računalniške tomografije). Ta način deluje le v primeru, da sistem
ExacTrac prepozna bolnika. Če sistem ExacTrac bolnika ne more prepoznati zaradi vzorca
označevalcev, ki se znatno razlikuje od reference računalniške tomografije, nejasnosti ni mogoče
razrešiti.
 

Odpravljanje težav v zvezi z zaznavanjem infrardečih telesnih označevalcev
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25.5.1 Načelo zaznavanja telesnih označevalcev

Splošne informacije

Vsi signali označevalcev (infrardeča svetloba, ki se odbija od površine telesnega označevalca), so
elektronsko registrirani v čipu CCD kamere. Preden so signali zaznani, se križajo v gorišču, kot
prikazuje Slika 200.

Pridobivanje signalov označevalcev

①

②

③

④

Slika 200 

Št. Sestavni del

① Označevalec

② Gorišče kamere

③ Projekcija označevalcev na čipu CCD kamere

④ Infrardeča kamera

Sistem ExacTrac izračuna položaj označevalcev v 3D-prostoru, pri čemer upošteva gorišči obeh
leč kamere. Posamezna leča kamere lahko izračuna le virtualno črto položaja označevalca. Ta
črta se prične na pridobljenem položaju označevalca v čipu CCD in poteka skozi gorišče.
Posamezna leča kamere zagotovi številne možne položaje označevalca na virtualni črti, kot
prikazuje Slika 201:

Slika 201 
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Izračun natančnega 3D-položaja

Druga kamera sistema ExacTrac določi preostalo stopnjo svobode na točki, na kateri se križata
obe virtualni črti. Na ta način je mogoče izračunati natančen 3D-položaj označevalca, kot
prikazuje Slika 202:

Slika 202 
Sistem ExacTrac potrebuje za izboljšanje natančnosti postopka določanja položaja bolnika in
zaznavanje dodatnih premikov telesa (npr. zvijanja ali rotacije) več označevalcev. Z uporabo
dodatnih označevalcev je mogoče pridobiti vzorce z več možnostmi rekonstrukcije podanih
položajev označevalcev. Če sta dva označevalca na isti ravnini 2D kot gorišči obeh leč kamere, se
križajo vse štiri črte in položaj označevalca je možen na vsakem preseku virtualno izračunanih črt,
tj. od položaja označevalcev na čipu CCD skozi gorišče (Slika 203).

①

②

Slika 203 

Št. Opis

① Dejanski položaj označevalca

② Alternativni položaj s podobnimi pridobljenimi podatki

Odpravljanje težav v zvezi z zaznavanjem infrardečih telesnih označevalcev
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25.5.2 Samodejno razreševanje nejasnosti

Splošne informacije

Sistem ExacTrac z internim referenčnim seznamom v programu, tj. iskalno tabelo (LUT), primerja
vse možne položaje označevalcev, ki jih zazna sistem infrardeče kamere, realne položaje
označevalcev in možne položaje, ki izvirajo iz nejasnosti. Iskalna tabela vsebuje realne položaje
označevalcev, ustvarjene na enega od spodnjih načinov:
• z uporabo izvornih podatkov 3D računalniške tomografije;
• s shranjevanjem nedvoumnega vzorca označevalcev bolnika, kot ga zazna sistem kamere, npr.

med začetno namestitvijo bolnika na simulatorju.

Postopek izločevanja

Samodejna rutina programske opreme zavrže vse izračunane položaje označevalcev, ki ne
ustrezajo podatkom v iskalni tabeli (Slika 204). Na ta način je mogoče razrešiti večino možnih
nejasnosti.

① ②

Slika 204 

Št. Opis

① Položaji označevalcev iz računalniške tomografije ali simulacije

② Dejanski označevalci (črna barva) in drugi položaji, ki izvirajo iz nejasnosti (bela barva),
kot jih izračuna sistem infrardeče kamere

Razlogi za preostale nejasnosti

Do nejasnosti lahko pride zaradi simetričnega položaja označevalcev, ki ga prikazuje Slika 205:
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①

Slika 205 

Št. Opis

① Točna rotacija ni posebej določena

Izogibajte se simetričnemu določanju položaja označevalcev.

Do nejasnosti lahko pride zaradi premika označevalcev, ki ga lahko povzroči:
• nenatančna ponovna namestitev označevalcev;
• premik kože, zaradi katerega pride do različnih razmerij med označevalci;
• nenatančna (ponovna) določitev položaja bolnika.

①

Slika 206 

Št. Opis

① Poravnava ni možna

Označevalce namestite natančno in previdno. Označevalce namestite na relativno
nepremična območja kože.

Nejasnosti zaradi skritih/nevidnih označevalcev

Za pravilno sledenje IR za bolnika in nameščanje mora biti vidnih vsaj 5 infrardečih označevalcev
za namestitveno matriko za radiokirurgijo brez okvirja in namestitveno matriko ET ter 4
telesni označevalci za zdravljenje na podlagi telesnih označevalcev.
Priporočljivo je, da se pri slikanju CT uporabi od 5 do 8 telesnih označevalcev.
Nejasnosti se lahko pojavijo zaradi:
• zmanjšano število uporabljenih označevalcev;
• en označevalec je poškodovan ali nima zadostne odsevnosti;
• telo bolnika prekriva drugi označevalec;
• označevalec prekriva drugi označevalec;
• gantrij linearnega pospeševalnika zakriva označevalce pred vidnim poljem kamere, npr. bolniki

z boleznimi prostate z označevalci, nameščenimi na prsni koš.

Odpravljanje težav v zvezi z zaznavanjem infrardečih telesnih označevalcev
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①

Slika 207 

②

Slika 208 

Št. Opis

① Označevalci, ki jih zakriva telo bolnika

② Označevalec, ki ga prekriva drugi označevalec

Z označevalci ravnajte previdno, poškodovane ali slabo vidne označevalce pa zamenjajte.
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25.6 Linearni pospeševalnik Elekta nima funkcije »
Beam On«

Splošne informacije

Če se v sistemu ExacTrac pojavi napaka (npr. zrušitev programske opreme) in je funkcija »Beam
On« preprečena, znova zaženite storitve ExacTrac (glejte str. 108), nato pa še sistem ExacTrac.
Če zunanja zapora ostane aktivirana zaradi napake sistema ExacTrac (ponovni zagon ni mogoč),
premaknite stikalo za obhod »ET LIN« v položaj »On«. Glejte str. 70.

Linearni pospeševalnik Elekta nima funkcije »Beam On«
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26 INFORMACIJE O
LICENCIRANJU

26.1 Licenciranje
Splošno javno dovoljenje (GPL) GNU

ExacTrac je lastniška programska oprema. Programska oprema ExacTrac je zaščitena z
avtorskimi pravicami. Poleg programske opreme ExacTrac je v delovni postaji ExacTrac
nameščena tudi druga programska oprema, licencirana v okviru splošnega javnega dovoljenja
GNU. Lastniška programska oprema in prosta programska oprema sta uporabljeni v skladu z
delom o »zgolj kopičenju«, navedenim v splošnem javnem dovoljenju GNU.
Celotni pogoji in določila splošne javne licence GNU GPL so na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

OFFIC DCMTK Dicom Dumper
Programska oprema ExacTrac vključuje programsko opremo, ki jo je razvil inštitut Offis e.V. Vse
podrobnosti o avtorskih pravicah so na voljo tukaj: http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.
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27 DODATEK
27.1 Ikone stanja

OK

Ko je prikazana ta ikona, je izocenter v položaju za načrtovano zdravljenje.
Ta ikona je prikazana, če je preslikani vektor (ki je rezultat navpičnega,
podolžnega in prečnega premika) krajši od mejne vrednosti natančnosti
preslikave, določene v nastavitvah bolnika, in ne od posameznega premi-
ka. Poleg tega mora biti vsak od kotov prečno, vzdolžno in kot mizde pod
mejnimi vrednostmi kotov IR, določenimi v nastavitvah bolnika.
Snop obsevanja lahko aktivirate le, če je prikazana ikona OK.
OPOMBA: za preslikave je znak OK odvisen od dolžine vektorja in vrstic z
razdaljo za posamezne vrednosti. V vseh vrsticah z razdaljo je lahko prika-
zan znak OK, vendar se ikona OK ne pojavi. V tem primeru obsevalno mi-
zo ročno premaknite bližje 0.
 

Failed

Ta ikona označuje, da dejanje ni bilo uspešno dokončano.

Stanje/opozorilo

Te ikone se pojavijo z besedilom v sporočilih o stanju in v opozorilnih sporočilih:

Zelena označuje uspešen potek dela, ko je vse v
redu.

Rumena označuje, da morate biti previdni ali da je
potrebno nadzorovati izid.
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Rdeča označuje nevarnost.

Reduced Accuracy

Ikona označuje zmanjšano natančnost namestitve preslikave. Omejitev za
telesne označevalce lahko prilagodite v nastavitvah bolnika (glejte Stran
138). Privzete vrednosti veljajo za namestitvene matrike (glejte Stran 187).

Low Accuracy

Ikona označuje nezadostno natančnost namestitve preslikave. Omejitev za
telesne označevalce lahko prilagodite v nastavitvah bolnika (glejte Stran
138). Privzete vrednosti veljajo za namestitvene matrike (glejte Stran 187).

Press Enable Button

Ko je sistem pripravljen na samodejno namestitev obsevalne mize, je prikazana ena od naslednjih
ikon:

Uporaba gumbov za omogočanje na upravljalniku obsevalne mize
Exact/ETR.

Uporaba vmesnika za nadzor obsevalne mize ExacTrac ADI za sistem
TrueBeam.

Uporaba ročnega upravljalnika Brainlab.

Za nadaljnje informacije o samodejni namestitvi obsevalne mize glejte Stran 73.

Ikone stanja
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Press Enable Key

Ta ikona je prikazana, ko je sistem pripravljen na samodejno namestitev
obsevalne mize Exact/ETR. Ikona je prikazana le v primerih, ko je namesti-
tev možno izvesti zunaj obsevalnega prostora. Za nadaljnje informacije o
samodejni namestitvi obsevalne mize glejte Stran 73.

Press Trigger Button

Ko je prikazana katera od teh dveh ikon, lahko izvedete pri-
dobivanje rentgenskih slik z rentgenskim sprožilcem ali
rentgenskim gumbom na konzoli ExacTrac.

Couch Moving

Utripajoča opozorilna ikona je prikazana med samodejnim premikanjem
obsevalne mize, ko uporabljate obsevalno mizo Exact/ETR. Za nadaljnje
informacije o samodejni namestitvi obsevalne mize glejte Stran 73.

Proceed with X-Ray

Po začetni nastavitvi glede na infrardeče telesne označevalce ta ikona
označuje, da morate za korekcijo bolnikovega položaja uporabiti korekcijo
rentgenskih žarkov. Ta ikona se ne pojavi, če vaša konfiguracija program-
ske opreme ExacTrac ne vključuje korekcije rentgenskih žarkov.

Proceed with Verification

Po nastavitvi bolnika na podlagi korekcije rentgenskih žarkov ta ikona
označuje, da morate izvesti preverjanje rentgenskih žarkov (ali nadzorova-
nje rentgenskih žarkov) položaja bolnika. Ikona se prikaže tudi, če korekcij-
ski premik, ki je bil prvotno določen, preseže 20 mm, ali če je bila miza obr-
njena na ne-koplanarno polje. Za vse te scenarije je priporočljivo preverja-
nje rentgenskih žarkov. Ta ikona se ne pojavi, če vaša konfiguracija pro-
gramske opreme ExacTrac ne vključuje korekcije rentgenskih žarkov.
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X-Ray Trigger Disabled

Rentgenski sprožilec ali rentgenski gumb je nedejaven,
saj bolnik ni v položaju za obsevanje.

Detecting Body Markers

ExacTrac trenutno zaznava telesne označevalce
v vidnem polju infrardeče kamere.

Frameless Positioning Array

Med zdravljenjem z radiokirurgijo brez okvirja (glejte Stran 175), ExacTrac
potrebuje namestitveno matriko brez okvirja. To je za lokalizirane podat-
ke mogoče izbrati samodejno v možnosti Patient Settings, za vsa ostala
lobanjska zdravljenja pa ročno.

IR Tool Not Detected

Sistem ExacTrac ne zazna konfiguracije bolnikovega infrardečega ozna-
čevalca.

Opozorilo

Sistem ExacTrac je zaznal neuspešno dejanje.

Ikone stanja
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Orodje Visible

Prikazana matrika je v vidnem polju
sistema ExacTrac.

Store IR Reference

Ko zaženete IR-nadzorovanje, ta ikona označuje, da morate shraniti refe-
renco infrardečih telesnih označevalcev, če želite nadzorovati bolnika z
uporabo infrardeče naprave. Glejte str. 289.

Rotational Deviation

Med nameščanjem je prikazana ta ikona, če je stopnja natančnosti rotacije
(dolžinske, širinske in kota obsevalne mize) zmanjšana. Omejitev je dolo-
čena v nastavitvah bolnika.

Med nameščanjem je prikazana ta ikona, če je stopnja natančnosti rotacije
(dolžinske, širinske in kota obsevalne mize) nizka. Omejitev je določena v
nastavitvah bolnika.

Robotics Ready

Sistem Robotics je pripravljen na gibanje.
Ko uporabljate pogovorno okno Manual Tilt, kliknite gumb za gibanje, da
premaknete Robotics.

Zaklepanje sistema Robotics

Sistem Robotics zaklenite s klikom gumba Lock All.
Gibanje ni mogoče, dokler uporabnik ne odklene možnosti Lock All.
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Zaklepanje sistema Robotics

Sistem Robotics je zaklenjen s pomočjo možnosti Service Lock.
Gibanje ni mogoče, dokler uporabnik ne odklene možnosti Service Lock
in nato še Lock All.

Ikone stanja
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27.2 Sporočila: opozorila, napake, vprašanja, namigi

Opozorilna sporočila

Sporočilo

Patient Support Angle from DICOM Plan (<XX>°) differs more than 5 degree from the planned
Couch Angle received via ADI (<YY>°). Continue with Treatment is NOT recommended. (Kot
podpore bolnika iz načrta DICOM (<XX>°) za več kot 5 stopinj odstopa od načrtovanega kota
obsevalne mize, prejetega prek vmesnika ADI (<YY>°). Nadaljevanje z zdravljenjem NI priporo-
čeno.)

Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ. Press
'Yes' to proceed to approving. Press 'No' to return to the 'Beam Mapping' dialog. (Pred odobritvi-
jo zagotovite, da se načrt v sistemu ExacTrac ujema z načrtom v sistemu MOSAIQ. Pritisnite
»Yes«, če želite nadaljevati z odobritvijo. Pritisnite »No«, če se želite vrniti v pogovorno okno za
preslikavo žarkov.)

The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erro-
neous. Continue anyway? (Izbrani bolnik je bil zdravljen s sistemom ExacTrac različice <XX>.
Izhodna datoteka PDF je lahko napačna. Želite vseeno nadaljevati?)

It seems that the pendant was enabled before entering the Robotic Tilt dialog. Please release
pendant and re-enter this dialog. If problem persists please check all cable connections or call
Brainlab support. (Ročni upravljalnik je bil omogočen preden je bilo odprto pogovorno okno Ro-
botic Tilt. Sprostite ročni upravljalnik in ponovno odprite to pogovorno okno. Če težave ne odpra-
vite, preverite vse kable za napajanje ali pokličite podporo podjetja Brainlab.)

Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (Konfiguracija označevalcev je si-
metrična znotraj določene ravni varnosti! Nedvoumnosti ujemanja ni mogoče izključiti! Zdravlje-
nje bolnika ni priporočeno!)

Dicom RT Plan was changed after import. Plan date and time do not match with the imported
plan. Do you still want to open this patient? (Načrt DICOM RT je bil spremenjen po uvažanju.
Načrtovani datum in čas se ne ujemata z uvoženim načrtom. Še vedno želite odpreti tega bolni-
ka?)

Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (Kopiranje podatkov
lahko traja nekaj minut. Ste prepričani, da želite nadaljevati?)

Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (Ciljna
mapa že obstaja. Podatki bodo prepisani. Ste prepričani, da želite nadaljevati?)

It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autopositio-
ning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If pro-
blem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Ročni upravljalnik je
bil omogočen preden je bil odprt način nameščanja. Način samodejnega nameščanja bo onemo-
gočen. Sprostite ročni upravljalnik in ponovno odprite način za nameščanje. Če težave ne odpra-
vite, preverite vse kable za napajanje ali pokličite podporo podjetja Brainlab.)

Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (Referenčna
zvezda se je premaknila! Ponovno naložite podatke o bolniku in ponovno zaženite nameščanje.)

Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Volumen zanimanja je za tega bolnika omogočen. Ta
različica sistema ExacTrac ne vsebuje licence za volumen zanimanja. Funkcija bo onemogoče-
na.)

The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Programska
oprema je zaznala težavo časovne omejitve. Priporočamo vam, da ne nadaljujete!)

It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (Priporočeno je, da
preverite verodostojnost uporabljene korekcije!)

Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Ne pozabite, da uporaba parametrov upodabljanja vpliva na rezultat samodejne-
ga zlitja slik.)
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Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Prepričajte se, da je bolnik v končnem položaju za pridobivanje
CBCT. Korekturni premik bo izveden glede na ta položaj.)

Infrared Tool not visible. Please retry. (Infrardeče orodje ni vidno. Poskusite ponovno.)

OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch. Make sure that the
stored position is this offset position. Otherwise this will lead to an incorrect treatment position.
(OBI je uveljavil odmik pred zajemanjem, da bi se izognili trku z obsevalno mizo. Prepričajte se,
da je ta položaj odmika tudi shranjeni položaj. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilne-
ga položaja za zdravljenje.)

Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (Dnevno preverjanje ni bilo uspešno. Ali želite nadaljevati in iz-
vesti ponovno kalibracijo? Če izberete »YES«, se bo trenutna kalibracija razveljavila.)

Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Nameščanje teme-
lji na zaznavanju stentov v skladu z nastavitvami bolnika. Ta različica sistema ExacTrac ne vse-
buje zadevne licence. Nameščanje se je spremenilo v kostno anatomijo.)

The isocenter position you are about to define is significantly different from the currently stored
isocenter position. Make sure that the isocenter phantom is really in the correct position! Do you
really want to continue the calibration? (Položaj izocentra, ki ga določate, se občutno razlikuje od
trenutno shranjenega položaja izocentra. Prepričajte se, da je fantom za izocenter v pravilnem
položaju! Ste prepričani, da želite nadaljevati s kalibracijo?)

The Camera Calibration was performed far from the isocenter, which can result in low accuracy
around the isocenter! Please calibrate IR cameras again for safety! (Kalibracija kamere je bila
izvedena daleč stran od izocentra, kar lahko povzroči nizko natančnost v bližini izocentra! Po-
novno kalibrirajte IR-kamero in tako zagotovite varnost!)

Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please cali-
brate couch first. (Obsevalna miza ni kalibrirana: nameščanje kalibracijskega fantoma za rent-
gensko slikanje ne bo mogoče! Najprej kalibrirajte obsevalno mizo.)

Patient could not be loaded! (Bolnika ni bilo mogoče naložiti!)

Specified folders on left and right side are identical. (Navedene mape na levi in desni strani so
enake.)

Additional comment was modified. Save changes? (Dodatni komentarji so bili spremenjeni. Želi-
te shraniti spremembe?)

WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (OPOZORILO! Prek vmesnika ADI je bilo prejeto sporočilo »Bolnik odprt«. Več načrtov v
sistemu ExacTrac je preslikanih v ta načrt!)

There are no Body Markers defined for this patient (Za tega bolnika ni določenih telesnih ozna-
čevalcev)

Do you really want to change assignment of PTVs? (Ste prepričani, da želite spremeniti dodeli-
tev za PTV?)

Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Identifi-
ciran je le označevalec <XX>. Ali ne določite nobenega označevalca ali pa več kot tri.)

No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Določen ni noben telesni
označevalec! Mogoča bo le korekcija rentgenskih žarkov.)

Copying from the same selected isocenter is not possible. (Kopiranje iz istega izbranega izocen-
tra ni mogoče.)

There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you want to continue? (Za trenutno izbran iz-
ocenter so že določeni označevalci. Ti označevalci se bodo izgubili, ko se bo izvedel postopek
kopiranja. Ali želite nadaljevati?)

<XX> markers copied. Preverite koordinate teh označevalcev. (Kopiranih je toliko označevalcev:
<XX>. Preverite koordinate teh označevalcev.)

Sporočila: opozorila, napake, vprašanja, namigi
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Do you really want to change the assigned Physician? (Ste prepričani, da želite spremeniti dode-
ljenega zdravnika?)

Could not enable 'Lock All'. Movement has been aborted. Ensure that Robotics is powered and
switched on. If the problem persists, please contact Brainlab support. (Možnosti »Lock All« ni bi-
lo mogoče omogočiti. Gibanje je bilo prekinjeno. Zagotovite, da se sistem Robotics pravilno na-
paja in je vklopljen. Če težave ne odpravite, se obrnite na podporo podjetje Brainlab.)

The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Programska
oprema je zaznala težavo časovne omejitve. Priporočamo vam, da ne nadaljujete!)

Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (Obsevalna miza se ne premi-
ka! Preverite komunikacijo obsevalne mize!)

Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Bolnik je bil pre-
maknjen med gibanjem ali pa se obsevalna miza premika v napačno smer!)

The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (Bolnik je v pravilen položaj zasukan za več
kot 15° ali pa je prišlo do dvoumnosti ujemanja! Zdravljenje bolnika ni priporočeno!)

Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (Obsevalna
miza ni kalibrirana za samodejno premikanje, čeprav obstaja vmesnik obsevalne mize!)

Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent uninten-
ded irradiation! (Zapora žarka za zdravljenje bo onemogočena. Prepričajte se, da je linearni po-
speševalnik onemogočen, da preprečite nenačrtno obsevanje!)

Tool already exists. Overwrite? (Orodje že obstaja. Želite prepisati?)

Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (Definicija orodja bo izgubljena. Ali želite
zapreti zdaj?)

Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Opozorilo: Mape seje
(<mapa>) ni bilo mogoče ustvariti. Shranjevanje je onemogočeno.)

Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Zapora
žarka bo odstranjena. Izklopite žarek za zdravljenje pred ponovno namestitvijo.)

Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Zapora žarka bo odstra-
njena. Delovanje žarka za zdravljenje se bo nadaljevalo.)

<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<Orodje> bo vidno
na obeh rentgenskih slikah! Ste prepričani, da želite nadaljevati?)

There are no markers defined. (Določen ni noben označevalec.)

Couch moves in wrong direction! (Obsevalna miza se premika v napačno smer!)

Shift to External Reference is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient was positioned correctly. Do you still want to proceed? (Premik na zunanjo referenco pre-
sega 20 mm vsaj pri eni dimenziji. Prepričajte se, da je bil bolnik pravilno nameščen. Želite še
vedno nadaljevati?)

Shift to Reference Position is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient is still positioned correctly. Do you still want to proceed? (Premik na referenčni položaj
presega 20 mm vsaj pri eni dimenziji. Prepričajte se, da je bil bolnik še vedno pravilno name-
ščen. Želite še vedno nadaljevati?)

Tilt Device Calibration aborted. (Kalibracija nagiba naprave je prekinjena.)

Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac ap-
plication before restart services. (Storitev ni mogoče ponovno zagnati, ker aplikacija ExacTrac še
deluje. Preden ponovno zaženete storitve, zaprite aplikacijo ExacTrac.)
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AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Prejeto sporočilo
o napaki AuthenticationFailed. Povezava z aplikacijo za zdravljenje ni mogoča.)

Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application ne-
eds to be restarted. (Povezava z aplikacijo za zdravljenje ni mogoča. Prejeto sporočilo o napaki
MaxUsers. Aplikacijo za zdravljenje je treba ponovno zagnati.)

UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Ver-
sion? (Prejeto sporočilo o napaki UnknownRequest. Ali aplikacija za zdravljenje podpira zahte-
vano različico ADI?)

No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Najdena ni bila nobena dato-
teka orodja za <polje>! Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (Naložen posnetek CBCT ni korekcija, ki jo je treba ponoviti. Ali želite nadaljevati s
ponavljanjem?)

Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Več gumbov za
omogočanje premikanja pritisnjenih istočasno. Premikanje onemogočeno.)

Unable to store Summary file. (Datoteke s povzetkom ni mogoče shraniti.)

No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Najden ni bil noben upo-
rabnik. Skrbniki lahko ustvarijo uporabnike v načinu User Manager.)

Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Izvedljive datoteke Dicom2Chunk Converter ni bilo mogoče najti. Določite lokacijo
datoteke Dicom2Chunk Converter.)

No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Izbran ni noben načrt. Izberite vsaj en
načrt DICOM.)

Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Načrt <imenačrta>
je že uvožen. Najprej odstranite uvoženi načrt.)

Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (Izvedljive datote-
ke DICOM Dump ni bilo mogoče najti. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Bolnik nima podatkov DICOM.
Prenos v sistem MOSAIQ ni mogoč.)

Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Prenos v sistem MO-
SAIQ je mogoč le, če je kot obsevalne mize manj kot 5 stopinj!)

Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual ta-
ble positioning! (Samodejni premik mize je mogoč le pri komplanarnih zdravljenjih. Uporabite
ročno nameščanje obsevalne mize!)

Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Prido-
bivanje reference IR ni uspelo! Zagotovite, da so vsaj 4 označevalci vidni za sistem.)

Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Pridobivanje reference IR ni
uspelo! Preprečite premikanje označevalcev IR.)

The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Sredinski položaj siste-
ma Robotics ni veljaven. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Naprava Robotics ne more izvesti premika. Ciljni položaj ni bil
dosežen. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

The scheduled Robotics position is not valid. (Razporejen položaj Robotics ni veljaven.)

Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Gibanje je bilo preki-
njeno. Ciljni položaj ni bil dosežen.)

Sporočila: opozorila, napake, vprašanja, namigi
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Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Gibanje ni mogoče, ker sistem Robotics ni ponastavljen. Ciljni položaj ni bil dosežen.)

An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Prišlo je do napake med poskusom nastavitve novega sredinskega položaja sistema
Robotics. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab sup-
port. (Premik v središče ni mogoč, ker sredinski položaj sistema Robotics ni veljaven. Obrnite se
na podporo podjetja Brainlab.)

Robotics cannot serve the designated movement. (Robotics ne more izvesti določenega premi-
kanja.)

Do you really want to re-initialize the device. (Ste prepričani, da želite znova inicializirati napra-
vo?)

Could not close device. (Naprave ni bilo mogoče zapreti.)

Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (Kalibracija naprave ni veljavna.
Ponovno izvedite postopek kalibracije.)

Could not initialize device. (Naprave ni bilo mogoče inicializirati.)

Please start automatic positioning. (Zaženite samodejno nameščanje.)

Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Povezova-
nje s storitvijo ElektaCommunicationService ni mogoče. Preverite, da je storitev zagnana in delu-
je.)

Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Nalaganje podat-
kov o bolniku ni uspelo. Za tega bolnika ni bilo najdenih veljavnih podatkov Dicom.)

Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Datoteke orodja za HNStar.tool
ni bilo mogoče najti. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Bolnik je lokali-
ziran. Nalaganje je prekinjeno, ker ni licence ET_FRAMELESS.)

Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Zaradi pomanj-
kanja pomnilnika, je bilo treba za tega bolnika deaktivirati volumen zanimanja.)

Source and destination folder must not be the same. (Izvorna in ciljna mapa ne smeta biti isti.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (Datoteke bol-
nika so zaklenjene z drugim računalnikom in jih ni mogoče premakniti.)

Patient has no treatment data. Export canceled. (Bolnik nima podatkov o zdravljenju. Izvoz pre-
klican.)

No file types selected for R&V export. Export canceled. (Za izvoz R&V ni bila izbrana nobena
vrsta datotek. Izvoz preklican.)

The destination export folder (<folder>) could not be deleted. Close applications referring to files
within the export folder and retry export. R&V export canceled. (Ciljne mape za izvoz (<mapa>)
ni bilo mogoče izbrisati. Zaprite aplikacije, povezane z datotekami v mapi za izvoz, in mapo po-
novno poskusite izvoziti. Izvoz R&V preklican.)

R&V Export: Some files could not be copied. (Izvoz R&V: nekaterih datotek ni bilo mogoče kopi-
rati.)

Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Med izvažanjem v je prišlo do
napake. Datotek ni bilo mogoče ustvariti ali kopirati.)

Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Napačne nastavitve za izvoz R&V. Preverite nastavitve R&V v inicializacijski
datoteki sistema ExacTrac ali se obrnite na podporo podjetja Brainlab.)

ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (Plošča ET DXR ni poveza-
na. Strojne opreme za rentgensko slikanje ni mogoče inicializirati.)

Unable to read flatpanel specification from ini. (Iz inicializacijske datoteke ni mogoče prebrati
specifikacije ploske plošče.)
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Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further informati-
on. X-ray Generator remote control disabled. (Vmesnika za oddaljeni nadzor generatorja rent-
genskih žarkov ni bilo mogoče inicializirati. Za dodatne informacije glejte dnevniško datoteko.
Oddaljeni nadzor generatorja rentgenskih žarkov onemogočen.)

Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Senzor za trk v kameri je aktiviran! Sledenje kamere je lahko ne-
pravilno! Za dodatno pomoč pokličite podporo Brainlab.)

Approval was not successful. Patient loading is canceled. (Odobritev ni bila uspešna. Nalaganje
bolnika je preklicano.)

Unable to initialize patient. See log file for details. (Bolnika ni mogoče inicializirati. Za več pod-
robnosti glejte dnevniško datoteko.)

Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Datoteke zdrav-
ljenja (<imedatoteke>) ni bilo mogoče naložiti! Preklic ustvarjanja povzetka.)

Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (Položaj bolnika se je občutno spremenil od začetka uvažanja. Ali ste prepričani, da
želite nadaljevati?)

Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Kalibracije obse-
valne mize ni mogoče začeti. Prepričajte se, da je obsevalna miza pravilno povezana.)

Error during X-ray hardware initialization (Med inicializacijo strojne opreme za rentgensko slika-
nje je prišlo do napake.)

The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (Dejanje na stra-
ni se ni uspešno izvedlo in ni določenega primera za napako!)

The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (Izbran bolnik je trenutno zaklenjen prek drugega računalnika. Bolnika je tre-
ba odkleniti za spreminjanje podatkov v anonimne.)

Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name.
(Ciljna mapa bolnika že obstaja v varnostni kopiji imenika! Izberite drugačno ime.)

Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Kopiranje ni uspelo. Datotek ni
bilo mogoče zapisati v ciljni imenik.)

File <path> is write protected. Unable to change access rights! (Datoteka <pot> je zaščitena
pred pisanjem. Pravic za dostop ni mogoče spremeniti!)

Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Nalaga-
nje bolnika je onemogočeno zaradi neveljavne kalibracije IR. Kalibrirajte sistem.)

Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Pretvarjanje iz notranjih v zunanje koordinate ni uspelo! Ne nadaljujte postopka in se
obrnite na podporo podjetja Brainlab!)

It is recommended to perform localization again. (Priporočljivo je ponovno izvesti lokalizacijo.)

Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Bra-
nje s ploske plošče ni mogoče. Zaprite tega čarovnika, preverite povezavo in znova zaženite ča-
rovnika.)

An error occurred. Please start correction again. (Prišlo je do napake. Ponovno zaženite korekci-
jo.)

Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (Položaj kalibracijskega fantoma
ni nastavljen. Najprej določite položaj.)

The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (Gonilnika Ro-
botics DLL ni bilo mogoče inicializirati. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again. (Ni
povezave z modulom »Robotics Remote Control Module«. Preverite povezavo in poskusite zno-
va.)

Sporočila: opozorila, napake, vprašanja, namigi
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No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Povezana ni nobena naprava Robotics. Zagotovite, da se naprava Robotics pravil-
no napaja in je vklopljena.)

The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (Akumulator sistema Robotics
je prazen. Sistem Robotics se ne bo mogel premikati.)

Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Samodej-
no umerjanje ali inicializacija nista uspeli. Pritisnite »Retry« za ponovno inicializacijo ali »Can-
cel« za prekinitev.)

Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (Na-
prava ima varnostno časovno omejitev. Za nadaljevanje pritisnite »OK«. Za prekinitev samodej-
ne poravnave pritisnite »ESC«.)

Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Samodejna poravnava ni uspela.
Preverite nastavitev naprave ali bolnika.)

Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and re-
start the calibration. (Zaznani so koti, večjo od 0,2°. Premaknite fantom z izocentrom v položaj
izocentra in ponovno zaženite kalibracijo.)

Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Pridobivanja rentgenskih slik ni mo-
goče inicializirati. Za več podrobnosti glejte dnevniško datoteko.)

Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (Fantom z izocen-
trom DLL je napačen ali manjka. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte alig-
ned. It is NOT save to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (Pri povezavi
ADI so bile zaznane težave s povezavo. Prejeta oznaka </YSporočilo> ni poravnana na 2 bajta.
Nadaljevanje zdravljenja NI varno. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab!)

Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (Rotacija (<XX>°) izven obse-
ga. Dovoljene vrednosti so -360 ... +360.)

Could not open com port. Please check settings. (Serijskih vrat ni bilo mogoče odpreti. Preverite
nastavitve.)

Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treat-
ment. Please call Brainlab support for further assistance. (Notranja napaka upravljalnikov moto-
rja. Za nadaljevanje zdravljenja bolnika zaklenite sistem Robotics mehanično. Za dodatno po-
moč pokličite podporo Brainlab.)

CBCT data not in R&V system (Podatki CBCT niso v sistemu R&V.)

Could not create CBCT Volume Data (Podatkov volumna CBCT ni bilo mogoče ustvariti.)

Could not find a log file for current plan. (Za trenutni načrt ni bilo mogoča najti dnevniške datote-
ke.)

Tool is not visible! (Orodje ni vidno!)

Error during write operation. (Med zapisovanjem je prišlo do napake.)

Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Inicializacija programa
Acrobat Reader ni uspela. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab.)

Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Med ustvarjanjem datoteke
PDF je prišlo do napake. Dostop do datoteke PDF (<PDFPot>) ni mogoč.)

Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Neobravnavana izjema v LoadSliceImage()!)

Invalid logfile. (Neveljavna dnevniška datoteka.)

Logfile could not be loaded. (Dnevniške datoteke ni bilo mogoče naložiti!)

Source folder does not exist. (Izvorna mapa ne obstaja.)

Destination folder could not be created. (Ciljne mape ni bilo mogoče ustvariti.)

<patientname> could not be copied to <destination> (<imebolnika> ni bilo mogoče kopirati v:
<cilj>.)
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Sporočilo

Files could not be copied. (Datotek ni bilo mogoče kopirati.)

Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Samodejne zapore žarka za zdravljenje ni bilo mogoče inicializirati. Nadzorovanje bolnika bo
onemogočeno.)

Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Vmesnika samodejne zapore žarka za zdravljenje ni bi-
lo mogoče zapreti. Za ročno omogočanje vmesnika linearnega pospeševalnika glejte uporabni-
ški priročnik.)

No valid ExacTrac license found! (Najdena ni bila nobena veljavna licenca sistema ExacTrac!)

No tool files found! Please check path. (Najdena ni bila nobena datoteka orodja! Preverite pot.)

No functional Linac Interface. (Ni delujočega vmesnika linearnega pospeševalnika.)

Please calibrate X-ray first. (Najprej kalibrirajte rentgensko slikanje.)

Could not switch to continuous mode. (Preklop na neprekinjen način ni mogoč.)

Unsupported Correction Mode (Nepodprt način korekcije.)

Unhandled exception during couch calibration! (Neobravnavana izjema med kalibracijo obseval-
ne mize!)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Izbran bolnik je trenutno zaklenjen prek drugega računalnika. Bolnika je treba odkleniti
za varnostno kopiranje.)

Treatment file could not be saved. (Datoteke zdravljenja ni bilo mogoče shraniti.)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Izbran bolnik je trenutno zaklenjen prek drugega računalnika. Bolnika je treba od-
kleniti za prepisovanje.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (Datoteke bol-
nika so zaklenjene z drugim računalnikom in jih ni mogoče izbrisati.)

Error occurred during Dicom export: (Med izvozom Dicom je prišlo do napake:)

Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Orodja <orodje> ni
bilo mogoče najti. Za pomoč se obrnite na podporo podjetja Brainlab.)

Couch Move Cancelled (Premikanje obsevalne mize preklicano.)

No 4DC address entered. (Vnesen ni noben naslov 4DC.)

Invalid port entered (default: 56050). (Vnesena neveljavna vrata (privzeto: 56050).)

No description entered. (Vnesen ni noben opis.)

Invalid ID entered (default: 3263). (Vnesen neveljaven ID (privzeto: 3263).)

TCP/IP connect failed. (Povezovanje TCP/IP ni uspelo.)

TCP/IP disconnect failed. (Odklapljanje povezave TCP/IP ni uspelo.)

ERROR: Error during file handling! (NAPAKA: med obravnavo datotek je prišlo do napake!)

ExacTrac background services encountered a failure. Please close the current patient and quit
the ExacTrac application. Restart the background services with the "ExacTrac Service Manager
GUI". Wait until all services returned to the state 'Running'. Start the ExacTrac application again
to continue working. (V storitvah v ozadju sistema ExacTrac je prišlo do napake. Zaprite trenut-
nega bolnika in aplikacijo ExacTrac. Ponovno zaženite storitve v ozadju prek možnosti »Exac-
Trac Service Manager GUI«. Počakajte, da se stanja vseh storitev spremenijo nazaj v »Run-
ning«. Za nadaljevanje z delom ponovno zaženite aplikacijo ExacTrac.)

ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (Aplikacije ExacTrac ni mogoče zagnati, ker se storitve v ozadju še niso pravilno zagnale.)

Sporočila: opozorila, napake, vprašanja, namigi
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Sporočila z vprašanji

Sporočilo

Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Ste prepričani, da želite poslati ročno avtorizacijo? Prepri-
čajte se, da je naložen ustrezen načrt in je bolnik pravilno nameščen.)

CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (Na lokalnem disku
ni bilo najdenih podatkov CBCT. Želite, da se podatkovni niz pridobi iz R&V?)

You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Phy-
sician> to the <All Patients> filter? (Kot filter za zdravljenje ste izbrali praznega zdravnika. Ali že-
lite spremeniti <Dodeljeni zdravnik> v filter <Vsi bolniki>?)

Do you want to exit ExacTrac? (Ali želite zapreti sistem ExacTrac?)

Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (Po-
nastavitev bo odstranila vse obstoječe preslikovanje za ta načrt. Ali želite vseeno izvesti pona-
stavitev?)

The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (Preslikovanje načrta je bilo spremenjeno. Če prekličete, bodo vse najnovejše
spremembe izgubljene. Ali želite vseeno preklicati?)

Do you really want to remove <username> from the user list? (Ste prepričani, da želite s sezna-
ma uporabnikov odstraniti: <uporabniškoime>?)

Do you really want to remove user? (Ste prepričani, da želite odstraniti uporabnika?)

You did not define a user password. For security reasons, this is not recommended. Do you want
to continue and keep the empty password for <user>? (Niste določili uporabniškega gesla. Zara-
di varnostnih razlogov to ni priporočeno. Ali želite nadaljevati in za uporabnika <uporabnik>
ohraniti prazno geslo?)

Do you really want to discard your current changes? (Ste prepričani, da želite zavreči trenutne
spremembe?)

You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (Bolnika, ki ga trenutno urejate, niste shranili. Ste prepričani, da želite
zapreti upravitelja gesel in
zavreči spremembe?)

You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (Zlitja niste odobrili. Ste prepričani,
da želite dokončati?)

Do you really want to cancel? (Ste prepričani, da želite preklicati?)

Are you sure you want to undo your approval? (Ste prepričani, da želite preklicati svojo odobri-
tev?)

Do you really want to undo your approval? (Ali želite preklicati svojo odobritev?)

Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center positi-
on? (Ali ste prepričani, da želite nastaviti trenutni položaj sistema Robotics kot nov sredinski po-
ložaj sistema Robotics?)

You did not approve the fusion. Continue anyway? (Zlitja niste odobrili. Želite vseeno nadaljeva-
ti?)

The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (Ime datoteke
<imedatoteke> že obstaja. Ali želite vseeno shraniti (z drugačnim imenom)?)

The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing infor-
mation? (Reference načrta Dicom Plan UID že obstajajo. Ste prepričani, da želite prepisati ob-
stoječe podatke?)

The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (Ciljna
mapa za izvoz <pot> že obstaja. Želite prepisati te podatke?)
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Sporočilo

The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Datoteka <imedatoteke> že ob-
staja! Jo želite prepisati?)

Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Predpono datoteke je prazna. Ali vseeno
želite nadaljevati?)

You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Za izvoz niste izbrali
nobene datoteke. Ali želite preklicati izvoz R&V?)

Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Can-
cel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a marker.
Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. (Vzorec zaznanih označeval-
cev ne ustreza vzorcu označevalcev v podatkih posnetka CT! Pritisnite »Cancel« in ročno izbolj-
šajte poravnavo označevalcev na nizih rentgenskih slik ali posnetkov CT. Po potrebi označeva-
lec izbrišite. Pritisnite »Retry« za nadaljevanje uporabe ujemanja središča težnosti.)

You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (Zlitja niste odobrili. Ste prepri-
čani, da želite nadaljevati?)

Infrared Tool not visible. Retry? (Infrardeče orodje ni vidno. Želite poskusiti ponovno?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (Zlitje je razkrilo odsto-
panje! Ste prepričani, da želite UVELJAVITI premik?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (Zlitje je razkrilo od-
stopanje! Ste prepričani, da želite PREZRETI premik?)

Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? (Če počistite izbiro kalibracije videa, bo to
povzročilo neveljavno kalibracijo. Naprednih možnosti za video ni mogoče uporabiti. Ali želite
vseeno počistiti izbiro?)

Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (Če počistite izbiro kalibracije ploske plošče, bo to
povzročilo neveljavno kalibracijo. Zlitja DRR ni mogoče izvesti. Ali želite vseeno počistiti izbiro?)

The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (Trenutno naloženega bolnika je treba odstraniti za ogled nastavitev izbranega
bolnika. Želite nadaljevati?)

Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (Ciljna mapa obstaja.
Želite prepisati varnostno kopirane podatke o bolniku?)

Another plan of the Patient <name> with Patient ID <ID> already exists in destination folder.
Both plans will coexist if you continue. Do you want to copy the plan anyway? (Drug načrt bolni-
ka z imenom <ime> in ID bolnika <ID> že obstaja v ciljni mapi. Če boste nadaljevali, se bosta
ohranila oba načrta. Ali želite vseeno kopirati načrt?)

Do you wish to view the patient settings now? (Ali si želite zdaj ogledati nastavitve bolnika?)

This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it any-
way? (Ta bolnik je trenutno naložen in aktiven. Želite tega bolnika vseeno zavreči in izbrisati?)

(Do you really want to permanently delete this patient data (<name>)?) Do you really want to
move this patient data (<name>) to the Recycle Bin? ((Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati
podatke tega bolnika: (<ime>)?) Ali ste prepričani, da želite te podatke o bolniku (<ime>) pre-
makniti v koš?)

Do really want to remove all jobs in the queue list? (Ali ste prepričani, da želite odstraniti vse
posle s čakalne vrste?)

Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Podatki o bolniku %s iz %s–%d so že izvoženi. Ste prepričani, da želite ponovno izvoziti podat-
ke?)

Do you wish to use these exposure values: Tube 1 <XX> kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY>
mAs as default patient exposure settings? (Ali želite uporabiti naslednje vrednosti osvetlitve: cev
1 <XX> kV <YY> mAs cev 2 <XX> kV <YY> mAs kot privzete nastavitve osvetlitve za bolnika?)

Sporočila: opozorila, napake, vprašanja, namigi
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Sporočilo

Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum sig-
nal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? (Zahtevana intenzivnost pridobljenih slik mora biti med <XX> in <YY> odstotkov največje
moči signala. Zahtevana intenzivnost je povprečno <ZZ> odstotkov. Ali želite shraniti pridobljeno
sliko s korekcijo?)

Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Ali želite za kalibraci-
jo izocentra uporabiti Winston-Lutzov premik?)

Do you really want to remove preset <presetname>? (Ste prepričani, da želite odstraniti uporab-
nika z imenom <prednastavljenoime>?)

Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (Ali testiranje ni
uspelo? Preverite okno testiranja, če je bilo testiranje uspešno opravljeno.)

Do you want to save the test results? (Želite shraniti rezultate testiranja?)

WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (OPOZORILO! Imenik z istim imenom že obstaja v oddaljenem računalniku! Želite
prepisati imenik?)

sTmp + CString("" is read olny. Do you want delete it? (sTmp + CString("" je samo za branje. Ali
želite niz izbrisati?)

Close current patient files (<file>)? (Zaprite datoteke trenutnega bolnika (<datoteka>)?)

Do you really want to exit? (Ste prepričani, da želite zapreti?)

Are you sure you want to log-off? (Ste prepričani, da se želite odjaviti?)

Do you want to export all data again? (Ste prepričani, da želite ponovno izvoziti vse podatke?)

Start IR only workflow? (Želite zagnati le potek dela IR?)

ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destinati-
on: <destination>. (NAPAKA: kopiranje izvirnih/ciljnih imenikov preverjanj map bolnikov! Vir:
<vir> Cilj: <cilj>.)

Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base?
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array.
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array.
‘Cancel’ will abort this selection. (Ali želite zaznati bazo maske za stereotaktično radiokirurgijo
brez okvirja Brainlab? Možnost »Yes« bo omogočila samodejno predhodno nameščanje za ma-
triko Cranial Positioning Array. Možnost »No« bo zahtevala ročno predhodno nameščanje za
matriko Cranial Positioning Array. Možnost »Cancel« pa bo prekinila ta izbor.)

Sporočila z namigi

Sporočilo

Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (Mogoče je,
da je konfiguracija označevalcev je simetrična! Izberite drug vzorec označevalcev!)

Marker configuration was moving during marker acquisition! (Konfiguracija označevalcev se je
premikala med pridobivanjem označevalcev!)

There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Pojavile so se nejasno-
sti! Določena konfiguracija označevalcev bo prezrla dvoumne položaje označevalcev, če pritis-
nete »Yes«. Pritisnite »No«, če želite popraviti konfiguracijo označevalcev.)

The Marker Configuration is not well defined due to ambiguities and will contain additional virtual
markers! Do you want to store the Marker Configuration anyway? (Konfiguracija označevalcev ni
natančno določena zaradi nejasnosti in bo vsebovala dodatne virtualne označevalce! Ali želite
vseeno shraniti konfiguracijo označevalcev?)

Patient was moving during marker acquisition! (Bolnik se je premikal med pridobivanjem označe-
valcev!)
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Sporočilo

Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Aktivirana je še ena apli-
kacija ExacTrac, ki jo je treba najprej zapreti!)

Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Vaš trenutni prikaz je nastavljen na toliko barv: <XX>. Spreme-
nite nastavitev prikaza na 16 milijonov barv za pravilno uporabo možnosti videa!)

The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (Samopreskus sistema Ro-
botics ni uspel. Sistem Robotics se mogoče ne bo mogel premikati.)

Unable to access 3D tracking system. (Dostop do sistema za sledenje 3D ni mogoč.)

There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety!
(Med kalibracijo je prišlo do odpovedi sistema! Kalibrirajte svoj sistem za večjo varnost!)

Tracking will be disabled from now on, but it is possible to override the bump sensor. 'YES' will
override bump sensor. Warning: tracking may be inaccurate! (Sledenje bo od zdaj naprej onemo-
gočeno, vendar je mogoče prepisati senzor za trk. Možnost »YES« bo prepisala senzor za trk.
Opozorilo: sledenje mogoče ni pravilno!)

There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details.(Med nalaganjem se je pojavila neskladnost. Za zagotavljanje varnosti se zaže-
ne nastavitveni čarovnik. Za več podrobnosti glejte dnevniško datoteko.)

No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Defi-
ne Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Za bolnika ni določenih vsajenih
označevalcev. Najprej določite vsajene označevalce. V meniju »\Pre-Planning\« uporabite »\De-
fine Implanted Markers\«.)

No active patient. Please load patient first. (Ni aktivnega bolnika. Najprej naložite bolnika.)

Only for Brainlab service. Continue? This function is only used by service personnel of Brainlab
and should not be available for normal use. Please contact Brainlab support to disable this func-
tion. (Le za storitve Brainlab. Želite nadaljevati? To funkcijo uporablja le usposobljeno osebje za
servisiranje podjetja Brainlab in ne bi smela biti na voljo za običajno uporabo. Obrnite se na pod-
poro podjetja Brainlab, da to funkcijo onemogoči.)

No CT image set for patient. Please load patient with image set (Za bolnika ni nobenega niza
posnetkov CT. Naložite bolnika z nizom posnetkov.)

Please perform Isocenter calibration first. (Najprej izvedite kalibracijo izocentra.)

Please perform X-ray calibration first. (Najprej izvedite kalibracijo rentgenskega slikanja.)

It is strongly recommended to do a Daily Check first! (Priporočeno je, da najprej izvedete dnevno
preverjanje!)

This treatment is already queued and was not added to the queue again. (To zdravljenje je že v
čakalni vrsti in ni bilo ponovno dodano v čakalno vrsto.)

Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Predmet <predmet> je že dodeljen
za izocenter <izocenter>.)

<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (Sistem <Robotics> se bo premaknil proti gantriju za več kot 1°. Zagoto-
vite, da ni tveganja za trk z gantrijem.)

The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (Akumulator sistema Robotics je skoraj prazen. Pričakujte, da se lahko vsak
gib nenadoma prekine. Ponovno napolnite akumulator takoj, ko je mogoče.)

Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Zaznane so bile neskladnosti
med datoteko primera in dodatnimi podatki primera. Nastavitveni čarovnik se zaradi varnosti po-
novno zažene. Preverite nastavitve. Za več podrobnosti glejte dnevniško datoteko.)

This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (To je funkcija za zagotavljanje
kakovosti. Te funkcije ne uporabljajte za nastavitev bolnikov.)

Sporočila: opozorila, napake, vprašanja, namigi
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Sporočilo

<Robotics> will autocalibrate. Please ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. (Sistem <Robotics> se bo samodejno umeril.
Zagotovite, da na obsevalni mizi ni nobenega bolnika in je možnost »Lock All« onemogočena!
Če pritisnete »OK« se bo postopek začel.)

No markers visible! (Ni vidnih označevalcev!)

Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (Konfiguracija ozna-
čevalcev je simetrična! Izberite drug vzorec označevalcev!)

Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Ali
želite posodobiti prednastavitev generatorja rentgenskih žarkov: <prednastavljeno> v <XX> kV
in <YY> mAs?)

identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title (identično s sporočili \DlgDefi-
neIRTool.cpp, le drugačen naslov.)

Not enough markers visible! (Ni dovolj vidnih označevalcev!)

No CT set available. (Noben niz CT ni na voljo.)

Are you sure you want to override ExacTrac’s MV beam interlock? This will clear the interlock on
the linac and allow treatment. Ensure that the patient is in the correct treatment position.
‘Yes’, ‘No’
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock.
‘Ok’ (Ali ste prepričani, da želite prepisati zaporo žarka MV sistema ExacTrac? To bo odstranilo
zaporo na linearnem pospeševalniku in omogočilo zdravljenje. Prepričajte se, da je bolnik v pra-
vilnem položaju za zdravljenje. »Yes«, »No« Zapora žarka MV sistema ExacTrac je onemogoče-
na, dokler je to okno odprto. Če izberete možnost »Close«, se bo zapora obnovila. »Ok«)
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27.3 Skladnost
Elektromagnetne emisije

Elektromagnetno okolje

Sistemi ExacTrac so namenjeni uporabi v elektromagnetnem okolju, določenem v tabeli spodaj.
Uporabnik je odgovoren za zagotavljanje, da se sistemi uporabljajo v takšnem okolju.

Deklaracija

Napotki in deklaracija proizvajalca glede elektromagnetnih emisij:

Test emisij Skladnost Elektromagnetno okolje – napotki

Emisije RF CISPR 11 Skupina 1

Sistem ExacTrac uporablja energijo RF le za notra-
nje delovanje. Zato so emisije RF zelo nizke in ni ve-
rjetno, da bi lahko povzročile kakršno koli motnjo
elektronske opreme v bližini.

Emisije RF CISPR 11 Razred A Sistem ExacTrac je primeren za uporabo v vseh us-
tanovah, razen v gospodinjstvih, in se lahko uporab-
lja v gospodinjstvih in tistih ustanovah, ki so nepo-
sredno povezane v javno omrežje z nizkonapetost-
nim napajanjem, ki zagotavlja napajanje v stavbah,
uporabljenih za gospodinjske namene, pod pogojem,
da se upošteva spodnja opozorila.

Harmonične emisije v
skladu z IEC 61000-3-2 Razred A

Nihanje napetosti/
emisije flikerja v skladu
z IEC 61000-3-3

Ustreza

Sistem ExacTrac je namenjen za uporabo strokovnjakov s področja zdravstva. Sistem
lahko povzroči radijske motnje ali lahko prekine delovanje opreme v bližini. Včasih je treba
odpraviti težave, kot na primer obrniti ali prestaviti napravo ali zaščititi lokacijo.
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27.3.1 Splošna elektromagnetna odpornost

Elektromagnetno okolje

Sistemi ExacTrac so namenjeni uporabi v elektromagnetnem okolju, določenem v naslednjih
razdelkih.
Uporabnik je odgovoren za zagotavljanje, da se sistemi uporabljajo v takšnem okolju.

Deklaracija elektromagnetne odpornosti

V tabelah v naslednjih razdelkih so napotki glede proizvajalčeve deklaracije elektromagnetne
odpornosti.
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27.3.2 Elektromagnetna odpornost, ExacTrac

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Test odpornosti Raven za testiranje v
skladu z IEC 60601

Raven sklad-
nosti

Elektromagnetno okolje –
napotki

Elektrostatično
praznjenje v skladu
z (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV stik
±8 kV zrak

Ustreza

Tla morajo biti lesena, be-
tonska ali prekrita s keramič-
nimi ploščicami. Če so tla
prekrita s sintetičnim mate-
rialom, mora biti relativna
vlažnost vsaj 30 %.

Hitre spremembe
električne napeto-
sti/kratki sunki v
skladu z IEC
61000-4-4

±2 kV za daljnovode
±1 kV za kable za signale
in povezovanje

Ustreza

Kakovost električnega om-
režja mora biti primerljiva z
značilnim komercialnim ali
bolnišničnim okoljem.

Udarna napetost v
skladu z IEC
61000-4-5

±1 kV medfazna napetost
±2 kV dozemna napetost

Ustreza

Kakovost električnega om-
režja mora biti primerljiva z
značilnim komercialnim ali
bolnišničnim okoljem.

Magnetno polje om-
režne frekvence v
skladu z IEC
61000-4-8

3 A/m Ustreza

Magnetna polja omrežne fre-
kvence morajo biti na rav-
neh, značilnih za značilno lo-
kacijo v značilnem komer-
cialnem ali bolnišničnem
okolju.

Upadi napetosti,
kratke prekinitve in
spreminjanje nape-
tosti na dovodnih
kablih napajanja v
skladu z IEC
61000-4-11

70 % UT (-30 %, 500 ms)
40 % UT (-60 %, 100 ms)
< 5 % UT (> -95 %, 10 ms)
< 5 % UT (> -95 %,
5.000 ms)

Ustreza

Kakovost električnega om-
režja mora biti primerljiva z
značilnim komercialnim ali
bolnišničnim okoljem.

OPOMBA: UT je izmenična napetost omrežja pred uveljavljanjem ravni za testiranje.
 

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Test odpor-
nosti

Raven za te-
stiranje v
skladu z IEC
60601

Raven sklad-
nosti

Elektromagnetno okolje – napotki

Prevodni RF v
skladu z IEC
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz do
80 MHz

[V1] 3V

Prenosno in mobilno opremo za komunikacijo
RF se ne sme uporabljati bližje katerega koli
dela sistema ExacTrac, vključno s kabli, kot je
priporočena razdalja ločitve, izračunana z enač-
bami, ki veljajo za frekvenco oddajnika.
Priporočena razdalja ločitve:

80 MHz do 800 MHz

Skladnost
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Test odpor-
nosti

Raven za te-
stiranje v
skladu z IEC
60601

Raven sklad-
nosti

Elektromagnetno okolje – napotki

800 MHz do 2,5 GHz

Sevani RF v
skladu z IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz do
2,5 GHz

[E1] 3V/m

Ko je P največja naznačena oddajna moč od-
dajnika v vatih (W), ki jo določi proizvajalec od-
dajnika in je d priporočena razdalja ločitve v
metrih (m).
Poljske jakosti fiksnih oddajnikov RF, določene
prek analize elektromagnetnega mestaa morajo
biti manjše od ravni skladnostib v vsakem fre-
kvenčnem območju.
Motnje se lahko pojavijo v bližini opreme, ozna-
čene s tem simbolom:

OPOMBA: pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.
 

OPOMBA: te smernice mogoče ne bodo veljale v vseh situacijah. Na elektromagnetno širjenje
vpliva absorpcija in odboj od struktur, predmetov in ljudi.
 
a Poljske jakosti fiksnih oddajnikov, kot so osnovne postaje za radio (mobilne/brezžične) telefone
in zemeljske mobilne radie, amaterske radijske sprejemnike, radijsko oddajanje na frekvencah
AM in FM ter televizijsko oddajanje, ni mogoče teoretično natančno predvideti. Za oceno elektro-
magnetnega okolja zaradi fiksnih oddajnikov RF je treba upoštevati analize elektromagnetnega
mesta. Če izmerjena poljska moč na mestu, na katerem se uporablja sistem ExacTrac, presega
ustrezno raven skladnosti RF, navedeno zgoraj, je treba sistem ExacTrac opazovati in preveriti
pravilno delovanje. Če je ugotovljeno nenavadno delovanje, je treba sprejeti dodatne ukrepe, kot
so obračanje ali premeščanje sistema ExacTrac.
b Prek frekvenčnega območja od 150 kHz do 80 MHz, morajo biti poljske moči manjše od
3 Vrms [v1], 3 V/m [E1].
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27.3.3 Oprema za komunikacijo RF

Elektromagnetno okolje

Prenosna in mobilna oprema za komunikacijo RF lahko vpliva na sisteme.
Sistem ExacTrac je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, v katerem so sevane
motnje RF pod nadzorom.
Uporabniki sistema ExacTrac lahko pomagajo preprečiti elektromagnetne motnje z
zagotavljanjem najmanjše zahtevane razdalje med prenosno in mobilno opremo za komunikacijo
RF (oddajniki) in sistemom ExacTrac, kot je priporočeno spodaj, v skladu z največjo oddajno
močjo opreme za komunikacijo.

Razdalje za ločitev

Priporočene razdalje za ločitev med prenosno in mobilno opremo za komunikacijo RF in sistemom
ExacTrac:

Ocenjena največja
oddajna moč oddajni-
ka (W)

Razdalja za ločitev v skladu s frekvenco oddajnika (m)

150 kHz do 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz do 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz do 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

Za oddajnike, za katere ocenjena največja oddajna moč ni navedena zgoraj, je mogoče določiti
priporočeno razdaljo za ločitev (d) v metrih (m), tako da se uporabi ustrezno enačbo za frekven-
co oddajnika, pri kateri je P ocena največje oddajne moči oddajnika v vatih (W), ki jo določi pro-
izvajalec oddajnika.
OPOMBA: pri 80 MHz in 800 MHz velja razdalja za ločitev za višje frekvenčno območje.
 

OPOMBA: te smernice mogoče ne bodo veljale v vseh situacijah. Na elektromagnetno širjenje
vpliva absorpcija in odboj od struktur, predmetov in ljudi.
 

Skladnost
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