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YLEISTÄ

1

YLEISTÄ

1.1

Yhteystiedot ja juridiset tiedot

1.1.1

Yhteystiedot

Asiakastuki
Jos et löydä tarvitsemiasi tietoja tästä käyttöohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia
laitteen käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:
Alue

Puhelin ja faksi

Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja EteläAmerikka

Puh.: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia

Puh.: (0800) 892 1217

Yhdistynyt kuningaskunta

Puh.: +44 1223 755 333

Espanja

Puh.: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet

Puh.: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa

Puh.: +49 89 991568 44
Faksi: +49 89 991568 811

Japani

Puh.: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Palaute
Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä.
Jos haluat ehdottaa parannuksia tähän käyttöohjeeseen, lähetä palautetta osoitteeseen
oncology.manuals@brainlab.com.

Valmistaja
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Saksassa

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

13

Yhteystiedot ja juridiset tiedot

1.1.2

Juridiset tiedot

Tekijänoikeus
Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia yrityskohtaisia tietoja. Tämän käyttöohjeen
mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit
• ExacTrac® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• iPlan® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• Novalis® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• Brainlab® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit
• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® ja PerfectPitch™ ovat Varian Medical Systems, Inc. yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• iGUIDE®, HexaPOD® ja MOSAIQ® ovat Elektan rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Endpoint Security™ on Kaspersky Labin tavaramerkki.
• Endpoint Protection™ on Symantec Corporationin tavaramerkki.
• G Data Antivirus™ on G Data Software AG:n tavaramerkki.
• Avira Antivirus Premium™ on Avira Operations GmbH & Co. KG -yhtiön tavaramerkki.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot
• Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group -yhtiön työhön.
• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin (http://www.apache.org) kehittämän
ohjelmiston.
• Tämä tuote sisältää ohjelmiston, joka on lisensoitu GNU General Public License -lisenssin
(katso s. 473) mukaisesti.

CE-merkintä
• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston direktiivin 93/42/EY eli lääkintälaitedirektiivin olennaiset vaatimukset.
• Lääkintälaitedirektiivin asettamien sääntöjen mukaan ExacTrac on luokan IIb
tuote.

Takuu
Takuut eivät koske tuotteita, jotka ovat vahingoittuneet onnettomuuksien, väärinkäytön,
epäsopivan uudelleenasennuksen tai riittämättömän pakkauksen (palautuslähetysten
tapauksessa) vuoksi. Takuut eivät koske tuotekomponentteja, joita on muokattu tai jotka
on vaihdettu ilman Brainlabin kirjallista lupaa.
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YLEISTÄ

Hävittämisohjeet
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä lakisääteisten määräysten mukaan. Tietoa WEEE-direktiivistä (kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on seuraavassa osoitteessa:
www.brainlab.com/en/sustainability
Kollimaattorit sisältävät lyijyä, ja ne on hävitettävä lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Myynti Yhdysvalloissa
Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän laitteen tai määrätä sen myynnistä.

Kieltä koskevat tiedot
Kaikki Brainlabin käyttöohjeet on alkuaan laadittu englanniksi.

EPRC eli elektronisten tuotteiden säteilyn hallinta -ohjelma (vain Yhdysvallat)
FDA:n alaisen Center for Devices and Radiological Healthin laatiman lääkintälaitteiden
tuoteluokituksen mukaan ExacTrac määritellään lääketieteelliseksi varattujen hiukkasten käyttöön
perustuvaksi sädehoitolaitteeksi (tuotekoodi IYE).
CDRH:n 21 CFR:n (liittovaltion säännöstön Code of Federal Regulations osan 21) perusteella
sovellettavia suoritusnormeja ei ole ja yleiset säteilyturvallisuusvaatimukset pätevät (21 CFR
1000–1005).

IEC-standardien noudattaminen
ExacTrac on standardin IEC 60601-2-86:2013 mukainen.

Ainutlaatuinen laitetunnistus
ExacTracin ainutlaatuinen laitetunnistus (Unique Device Identification l.UDI)
on laitteistoetiketissä sekä ExacTrac-ohjelmistossa, jossa UDI esitetään
About-ruudussa (katso s. 125).

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

15

Symbolit

1.2

Symbolit

1.2.1

Tässä ohjeessa käytetyt symbolit

Varoitukset
Varoitukset merkitään varoituskolmioilla. Ne sisältävät turvallisuuteen liittyviä varoituksia,
joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa jopa hengenvaarallisen onnettomuuden tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomiot
Huomiot tunnistaa pyöreistä huomautussymboleista. Ne sisältävät oleellisia
turvallisuuteen liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisesta laiteviasta. Mahdollisia ongelmia
ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen vika, laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutunut vaurio.

Huomautuksia
HUOMAUTUS: lisätiedot näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä.
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1.2.2

Laitteistosymbolit

Laitteiston komponenttien symbolit
Symboli

Selitys
IEC 60601-1 -turvallisuusstandardin mukainen B-tyypin laite.

Huomio! Tarkista tieto laitteeseen liittyvistä asiakirjoista.

Katso lääkinnällistä sähkölaitteistoa
koskeva ohjekirja/kirjanen: noudata käyttöohjeita.

Sarjanumero

Tuotenumero

Vain lääkemääräyksellä

Valmistuspäivämäärä

Valmistaja

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2
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1.3

Käyttötarkoitus

1.3.1

Järjestelmän käyttö

Käyttöaiheet
ExacTrac on tarkoitettu asemoimaan potilaat stereotaktisissa sädekirurgia- tai
sädehoitotoimenpiteissä tarkasti määritettyyn kohtaan lääkinnällisen kiihdyttimen hoitosäteen
alueella. Tarkoituksena on leesioiden, kasvainten ja sairauksien hoito koko kehossa tapauksissa,
joissa sädehoito on indikoitu. ExacTracia voidaan myös käyttää potilaan asennon seurantaan
hoidon aikana.

Laitteiston huolellinen käsittely
Järjestelmäkomponenteissa ja lisälaitteissa on herkkiä tarkkuusosia. Käsittele niitä varoen.

Tunnetut kontraindikaatiot
Kuvantamiseen käytettävä ja terapeuttinen säteily saattaa olla haitallisessa
vuorovaikutuksessa aktiivisten implantoitavien lääkinnällisen laitteiden sekä mukana
kannettavien aktiivisten lääkinnällisen laitteiden kanssa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä
tällaisten laitteiden valmistajaan. Tarkista laitteen oikea toiminta säteilytyksen jälkeen.

Käyttäjän edellytykset
Laite on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön.
Järjestelmää saa käyttää vain lääkintähenkilöstö, joka on saanut tätä sovellusta koskevan
koulutuksen seuraavasti:
Otsikko

Koulutus

Toimet

Sädehoitaja

Koulutus, opetus

Päätyönkulku

Sädehoidon onkologi/lääkäri

Lääkäri (lääketieteen
tri)

Yhdistämisen hyväksyntä, potilaan
alustus

Sairaalafyysikko/fyysikko

Lääketieteellisen fysiikan tohtorintutkinto

Järjestelmän laadunvarmistus, tietojenkäsittely

(Tämä luokitus riippuu maakohtaisista vaatimuksista tai määräyksistä ja saattaa poiketa yllä
olevasta luokituksesta.)
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Oikeellisuuden tarkistaminen
Tarkista ennen potilaan hoitamista kaikkien järjestelmään kuuluvien tietojen syötön ja
tulostuksen luotettavuus.
Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
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1.4

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa

1.4.1

Brainlabin lääkinnälliset laitteet

Yleistä
ExacTrac on yhteensopiva seuraavien Brainlabin lääkinnällisten laitteiden kanssa.
HUOMAUTUS: täydelliset tiedot käytettävissä olevista lisälaitteistoista ovat laitteiston
käyttöoppaissa: Potilaan tukijärjestelmä ja Stereotaktinen RT/RS-laitteisto.

Integroitu sädehoitojärjestelmä
Brainlabin lääkinnällinen laite

Kommentti

Novalis-muotokeilakirurgiajärjestelmä

Kaikkia 600N-pohjaisia versioita tuetaan

Potilaan kiinnitysvälineet
Brainlabin lääkinnällinen laite

Kommentti

Kehyksettömän sädekirurgian komponentit

Ei-invasiivinen potilaan kiinnitysjärjestelmä. Sisältää
seuraavat:
• maskisarja
• kehyksetön SRS:n TT-/angiopaikannin ja kohdeasetin.

Kehyksetön sädekirurgian asemointijärjestelmä

• Käytetään potilaiden asemointiin.

ExacTrac Robotics 1.x/2.0

Itsenäinen moduuli, joka mahdollistaa pöydän robotin
avulla tapahtuvan nopean kallistussäädön tarkkaa
potilaiden asemointia varten.

Brainlabin kuvantamispöytä

Matalatiheyksisestä hiilikuidusta valmistetut kuvantamispöydät, jotka parantavat röntgenkuvauksen laatua.

Kehyksettömän SRS:n kiinnitys muiden
valmistajien pöytiin

Matalatiheyksisestä hiilikuidusta valmistettu peitelevy, joka mahdollistaa helpon ja nopean kiinnityksen
hoitopöytään.

Brainlabin seurantalaitteet

Kommentti

Seurantalaitteet

ExacTrac-TT-kehomarkkeripallot
ExacTrac-infrapunakehomarkkeripallot

Käytetään potilaan seurantaan.

ET-markkerikannat

Kannat kehomarkkerin nopeaa ja toisinnettavaa kiinnitystä varten. Käytetään yhdessä liimatyynyjen
kanssa.

Heijastavat ExacTrac-markkeripallot

Laitteen seurantaan tarkoitetut markkeripallot.

ET-asemointitähti ja -asemointivarsi
ET-asemointijärjestelmä ja -asemointivar- Pöydän liikkumisen seurantaan tarkoitetut laitteet.
si
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Kalibrointilaitteet
Brainlabin kalibrointilaitteet

Kommentti

ET-isosentrifantomi

Käytetään isosentrin kalibrointiin hoitohuoneen lasereilla.

ET-röntgenkalibrointifantomi

Käytetään röntgenjärjestelmän osien kalibrointiin.

Fantomiosoitin

Käytetään laadunvarmistustestien suorittamiseen
(Winston-Lutz).

Laadunvarmistustyökalut
Brainlabin laadunvarmistustyökalut

Kommentti

ExacTrac-tarkistusfantomi

Käytetään laadunvarmistukseen ja hoitohenkilöstön
koulutukseen.

Fantomiosoitin

Käytetään laadunvarmistustestien suorittamiseen
(Winston-Lutz).

ET-isosentrifantomi

ET-isosentrifantomiin sisältyy sen keskikohdassa oleva 5 mm:n volframipallo, ja sitä käytetään päivittäiseen järjestelmän laadunvarmistukseen (päivittäinen
tarkistus).

Brainlabin lisävarusteet

Kommentti

Luistonestomatto

Takaa potilaan mukavan asemoinnin hoitopöydälle.

Lisävarusteet

Muut Brainlabin laitteet
Muita laitteita saatetaan tuoda markkinoille tämän käyttöohjeen julkaisemisen jälkeen. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja laitteiden yhteensopivuudesta Brainlabohjelmistojen kanssa.
Käytä vain sellaisia laitteita ja varaosia, joiden Brainlab on ilmoittanut olevan ExacTracyhteensopivia. Muiden laitteiden tai varaosien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai
vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen laitteen tehoon sekä olla vaarallista potilaalle,
käyttäjälle ja/tai ympäristölle.
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1.4.2

Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Valtuutus
Ainoastaan valtuutetut Brainlabin työntekijät saavat asentaa ohjelmistoja Brainlabin
järjestelmiin. Käyttäjä ei saa asentaa tai poistaa mitään ohjelmistosovelluksia. Jos
yhteistyössä Brainlabin työntekijän kanssa on asennettu viruksentorjuntaohjelmisto, se on
määritettävä Brainlabin suositusten mukaan.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot
ExacTrac on yhteensopiva seuraavien Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa:
Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Kommentti

iPlan RT Dose 4.5

Hoidonsuunnittelujärjestelmät

ExacTrac-työaseman reaaliaikainen etäkäyttö

Ulkoiselle tietokoneelle asennettu asiakasohjelmisto,
joka mahdollistaa pääsyn ExacTrac-työasemaan

Brain Metastases 1.0

Brainlab Element, joka mahdollistaa hoidon suunnittelun

ExacTrac 5.5
Brainlab-huolto määritti järjestelmän asennuksen aikana ExacTrac 5.5- ja ExacTrac 6.0 tietojoukoille eri sijainnit, jotta eri ohjelmistoversioilla luotuja tietojoukkoja ei sekoiteta keskenään.
ExacTrac 5.5 -ohjelmistolla luotuja potilaan tietojoukkoja ei voida avata ExacTrac 6.x ohjelmistolla.
Puuttuvien DICOM-tietojen vuoksi käytettävissä ei ole tietojenmuokkaustoimenpidettä ExacTrac
5.5- tai ExacTrac 6.x -ohjelmistolla luotujen tai niihin tuotujen potilaan tietojoukkojen
uudelleenkäyttöä varten. Näin ollen käyttäjän on tuotava tiedot uudelleen ExacTrac 6.x ohjelmistoon hoidonsuunnittelujärjestelmällä. Tämä tarve on otettava huomioon etenkin
siirtymävaiheessa ExacTrac 5.5 -ohjelmistosta ExacTrac 6.x -ohjelmistoon, jolloin käytettävissä
on sekä uusien potilaiden (ExacTrac 6.x) ja jo hoidettujen (ExacTrac 5.5) potilaiden tietojoukkoja.
HUOMAUTUS: ExacTrac 5.x- ja ExacTrac 6.0 -versioita ei voida käyttää yhtä aikaa ExacTrac
6.1- tai ExacTrac 6.2 -versioiden kanssa 64-bittisen käyttöjärjestelmän vuoksi.
ExacTrac 5.5 -ohjelmistolla luotuja potilaan tietojoukkoja ei voida tarkistaa/toistaa/
varmuuskopioida ExacTrac 6.0 -ohjelmistolla.
ExacTrac 6.0 -ohjelmistolla luotuja potilaan tietojoukkoja ei voida avata/tarkistaa/toistaa
ExacTrac 5.5 -ohjelmistolla. Tietojoukkoja on ehkä muutettu peruuttamattomasti, eivätkä ne
ole enää käyttökelpoisia.

Muut Brainlabin ohjelmistot
Jos käytät edellä mainituista versioista poikkeavia ohjelmistoversioita, ota yhteys Brainlabin
asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta Brainlabin laitteiden kanssa.
Vain Brainlabin ilmoittamia Brainlabin lääkinnällisiä laitteita saa asentaa järjestelmään ja
käyttää siinä.
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1.4.3

Muiden kuin Brainlabin valmistamat lääkinnälliset laitteet

Muiden valmistajien yhteensopivat lääkinnälliset laitteet
ExacTrac on yhteensopiva seuraavien muiden kuin Brainlabin valmistamien lääkinnällisten
laitteiden kanssa:
Lääkintälaite

Malli

Valmistaja

Diagnostinen kuvantamislaitteisto

DICOM-yhteensopivat mallit

Useita

Hoitopöydät

Exact & ETR, Vortex, TrueBeam

Varian

BodyFIX-tyhjiöasemointijärjestelmä

Useita

Medical Intelligence / Elekta

Varian Clinac

Versiota 5.4 vanhemmat versiot eivät tue
automaattista pöydän asemointia
Ota yhteys paikalliseen Varianin myynti- Varian
edustajaan, jos järjestelmäsi on päivitettävä.

2.5-versiossa ja sitä vanhemmissa versioissa tuetaan automaattista pöydän liikettä, jossa käytetään ADI 2.0 -liittymää.
2.5 MR2 -versiossa ja sitä uudemmissa
Varian TrueBeam / Trueversioissa tuetaan automaattista pöydän Varian
Beam STx
liikettä, jossa käytetään ADI 3.0 -liittymää.
Robotics-integrointiin tarvitaan lasersuojus.
Novalis Tx / Trilogy

Kaikki

Varian

Elekta-lineaarikiihdyttimet

iGUIDE / HexaPOD -pohjainen järjestelmä
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant)
Mallit:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (kaikki lineaarikiihdyttimet, joissa
CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (KV-kuvannus),
iGUIDE 2.1, PSS (pöytä)

Elekta

HUOMAUTUS: myös muita kuin edellä mainittuja pöytiä ja lineaarikiihdyttimiä voidaan käyttää.
Lisätietoja tuetuista malleista saat Brainlabin asiakastuelta.
HUOMAUTUS: Elekta-lineaarikiihdyttimet: Tietyn käytettävän järjestelmän tarkkuus ilmoitetaan
asiakkaan hyväksyntätestissä, jossa määritetään tarkkuusmittauksen yhteydessä käytettävät
komponentit.
Seuraavat varoitukset koskevat Vortex-pöydällä varustettuihin Varian-lineaarikiihdyttimiin
asennettuja ExacTrac-järjestelmiä:
Kun ExacTrac-järjestelmää käytetään kiihdyttimessä, joka on varustettu Vortex-pöydällä,
ExacTracia saa käyttää vain, kun hoitopöytä on lukittu hoitoasentoon (kohdistettu
lineaarikiihdyttimen akselin kanssa).
Varmista, että ExacTrac-ohjelmisto on suljettu, kun kuvaushuoneen oma TT on käytössä.
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Varmista, että ExacTrac-ohjelmisto on suljettu, kun Varian Vortex -pohjaisen järjestelmän
TT on käytössä.
Jos ExacTrac on asennettu Vortex-pöydällä varustettuun Clinac-lineaarikiihdyttimeen,
Robotics-lisäosaa ei saa asentaa ja on käytettävä alkuperäistä Varian-pöydän päällystä.

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet
ExacTrac-järjestelmän kanssa saa käyttää muiden kuin Brainlabin valmistamia
lääkinnällisiä laitteita vain, jos Brainlab niin määrittelee. Luvattomien lääkinnällisten
laitteiden käyttö voi vaarantaa ExacTrac-järjestelmän turvallisuuden ja/tai vaikuttaa
heikentävästi sen tehoon sekä vaarantaa potilaan, käyttäjän ja/tai ympäristön
turvallisuuden.
Vain Brainlabin tukipalvelu saa muuttaa ExacTrac-työaseman laitteistokokoonpanoa.
Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti järjestelmän toimintaan.
Pöydässä ei saa olla metallisia rakenteita hoitoalueen lähistöllä, eikä siinä saa olla
epäyhtenäisiä rakenteita, jotka näkyvät röntgenkuvissa. On käytettävä kuvantamispöytää.
HUOMAUTUS: kuvantamispöytä vaikuttaa kuvien laatuun! Selvitä muiden valmistajien
kuvantamispöytien yhteensopivuus Brainlabin asiakastuesta.
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1.4.4

Muiden kuin Brainlabin ohjelmistot

Valtuutus
Ainoastaan valtuutetut Brainlabin työntekijät saavat asentaa ohjelmistoja ja laitteistoja
Brainlabin järjestelmiin. Käyttäjä ei saa asentaa tai poistaa mitään ohjelmistosovelluksia tai
laitteiston osia.
Vain Brainlabin tukipalvelu saa muuttaa työaseman ohjelmistokokoonpanoa. Luvattomat
muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti järjestelmän toimintaan. Jos yhteistyössä
Brainlabin työntekijän kanssa on asennettu viruksentorjuntaohjelmisto, se on määritettävä
Brainlabin suositusten mukaan.

Muun valmistajan yhteensopiva ohjelmisto
ExacTrac on yhteensopiva seuraavien muiden kuin Brainlabin ohjelmistojen kanssa:
Ohjelmisto

Kommentti

Sellaiset järjestelmät ovat tuettuja, jotka vievät määritetyn isosentriasennon ja suunnittelukohdealueen yhdessä TT-tietojen kanssa ExacTrac-työasemaan
Kolmansien osapuolten suunnittelujärjesaiemmin luodun DICOM RT -yhteyden välityksellä.
telmät
Lisätietoja saa DICOM-vastaavuuslausunnosta osoitteesta www.brainlab.com tai ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
Varian ARIA 10.11.2013

ExacTracin DICOM RT -tietovienti on yhteensopiva
ARIAn Record and Verify -järjestelmän (Varian Medical -järjestelmä) kanssa.

Muiden valmistajien järjestelmiin tehdyt muutokset voivat vaikuttaa myös muihin järjestelmiin.
Varmista, että kaikki järjestelmät toimivat edelleen odotetulla tavalla.
Brainlabin DICOM-käyttöönotto perustuu MERGE DICOM -kirjastoon. Lisätietoja DICOMyhteensopivuudesta saat muiden valmistajien järjestelmiä koskevista DICOMyhteensopivuustiedoista ja Brainlabin uusimmissa DICOM-yhteensopivuustiedoista, jotka ovat
luettavissa osoitteessa www.brainlab.com/dicom.

Katso myös s. 395.
HUOMAUTUS: muiden kuin Brainlabin valmistamien ohjelmistojen tai mainittujen muiden kuin
Brainlabin valmistamien ohjelmistojen päivityksissä Brainlab ei voi taata yhteensopivuutta
ExacTracin kanssa. Lisätietoja saat Brainlabin asiakastuesta.

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot
ExacTrac-ohjelmiston yhteyteen voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää vain
Brainlabin määrittelemiä ohjelmistoja.
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1.5

Koulutus ja dokumentaatio

1.5.1

Koulutus

Brainlabin koulutus
Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi on suositeltavaa, että järjestelmän kaikki
käyttäjät osallistuvat Brainlabin edustajan antamaan koulutukseen ennen järjestelmän käytön
aloittamista.

Valvottu tuki
• Kun riittävä määrä onnistuneita toimenpiteitä on simuloitu onnistuneesti ja perusteellinen
laadunvarmistustarkistus on suoritettu, järjestelmä voidaan ottaa käyttöön valituissa hoidoissa.
• Brainlabin edustajan on oltava läsnä näissä hoidoissa valvomassa ja ohjaamassa
lääkintähenkilöstöä tarpeen mukaan.

Vastuu
ExacTrac-järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan hoitohenkilökunnan lisätueksi. Se ei korvaa
käyttäjän kokemusta tai vähennä käyttäjän vastuuta sitä käytettäessä.
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1.5.2

Dokumentaatio

Kohderyhmä
• Tämä käyttöohje sisältää perustietoja Brainlabin ExacTrac-järjestelmän tehokkaasta ja
asianmukaisesta käytöstä.
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu kaikille kliinisen henkilöstön jäsenille, jotka käyttävät tai
käsittelevät ExacTrac-järjestelmää tai sen osia.
• Lue tämä ohje huolellisesti ja tutustu ohjelmistoon riittävän hyvin, ennen kuin alat käyttää sitä.

Käyttöohjeiden lukeminen
ExacTrac-järjestelmän onnistunut ja turvallinen käyttö edellyttää toimenpiteiden huolellista
suunnittelua.
Siksi on tärkeää, että
• asiaankuuluvat käyttöohjeet luetaan huolellisesti ennen järjestelmän käyttämistä
• nämä käyttöohjeet ovat saatavilla koko ajan.

Brainlabin käyttöohjeet
Käyttöohje

Kuvaus

Kliininen ExacTrac-käyttöohje Tarkat ohjeet ExacTrac-potilasasemointijärjestelmän käytöstä
Potilaan tukijärjestelmän
käyttöohje

Yksityiskohtaiset ohjeet seuraavien käytöstä:
ExacTrac Robotics – pöydän kallistussäätöjärjestelmä
Kehyksetön sädekirurgiahoitojärjestelmä

Stereotaktisen laitteiston
käyttöohje

Yksityiskohtaiset ohjeet Brainlabin fantomiosoittimen käytöstä
laadunvarmistuksessa

iPlan RT:n kliininen käyttöohje

Tarkat ohjeet Brainlabin asiaankuuluvan hoidonsuunnittelujärjestelmän käytöstä

Röntgenkomponenttien dokumentaatio
Laite

Asiakirja

Valmistaja

Kotelo

Ohjelehti: ”Sapphire Housing”

Putki

Ohjelehti: ”RAD-21”

HV-kaapelit

Ohjelehti: ”CA1-tyyppinen liitin”
”L3-tyyppinen kaapeli”

Claymount

Kollimaattori

Tämä käyttöohje

Brainlab

Generaattori

”EDITOR Hfe” -käyttöohjeet
”EDITOR Hfe” -huolto-ohje

Spellman High Voltage Electronics
GmbH -yhtiö (aiemmalta nimeltään K&S
Röntgenwerk)

Varian Medical Systems

Muut käyttöohjeet
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Käyttöohje

Kuvaus

Novalis-käyttöohjeet

Varian Medical Systems toimittaa Novalis-järjestelmän käyttöohjeet.
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Käyttöohje
Muiden valmistajien käyttöohjeet

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

Kuvaus
• ExacTrac-järjestelmä sisältää muita muiden valmistajien komponentteja.
• Vastaavat alkuperäisvalmistajan ohjeet ovat työaseman kaapin
takaosassa olevassa asiakirjalokerossa.
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Tietosuoja

1.6

Tietosuoja

1.6.1

Luottamuksellisuus ja luvattoman käytön estäminen

Alueellinen lainsäädäntö
ExacTrac-ohjelmistossa potilastiedot tunnistetaan potilaan nimestä ja ainutkertaisesta
tunnuksesta. Tämän vuoksi niitä on käsiteltävä asiaankuuluvan luottamuksellisuutta koskevan
lainsäädännön mukaisesti ja suojattava luvattomalta käytöltä. Yhdysvalloissa potilastietoja on
käsiteltävä vuoden 1996 Health Insurance Portability and Accountability Act -lain (HIPAA)
mukaisesti.

Järjestelmälaitteiston käyttö
ExacTrac-työasema on kaapissa, jossa on etu- ja takaovi. Molemmat ovet on lukittava luvattoman
käytön estämiseksi. Lisäksi niiden avainta on säilytettävä turvallisessa paikassa. Ohjauspaneeleja
(katso s. 68) voidaan silti käyttää etuoven aukkojen kautta.
Kaappi on joko suojattava asianmukaisesti yleiseltä käytöltä tai asennettava paikkaan,
jossa sitä voidaan valvoa jatkuvasti.
Sairaala on vastuussa kaapin turvallisuuden varmistamisesta sairaalan työaikojen
ulkopuolella.

Sähköisten tietojen käyttö
Windows 7 -käyttöjärjestelmässä on käyttäjän todennusominaisuus, joka suojaa potilastiedot
luvattomalta käytöltä. Sairaalan verkon pääkäyttäjän tulee käsitellä kaikkia sisäänkirjautumis- ja
salasanatietoja. Lisäksi kaikkien ExacTrac-järjestelmää käyttävien työntekijöiden tulee kirjautua
ulos järjestelmästä käytön jälkeen. Salasanan suojaama näytönsäästäjä otetaan käyttöön HIPAAvaatimusten mukaisesti.

Tulosteiden käyttö
Koska ExacTrac-hoitoraportit (katso s. 377) sisältävät potilaan nimen ja tunnuksen, tulostimen on
sijaittava suojatulla alueella, ja tulosteet on suojattava luvattomalta käytöltä.

Tietojen varmuuskopiointi
Jotta potilastiedot voidaan suojata häviämiseltä, ExacTrac-potilaskansiot on joko
varmuuskopioitava DVD-levylle tai tallennettava verkkopohjaisella arkistointijärjestelmällä.
Potilastiedot voidaan viedä myös DICOM-muodossa R&V-järjestelmään.

Tietojen käyttö
ExacTrac voi tuoda suunnittelutietoja muilta verkossa olevilta työasemilta (katso s. 390). Muut
verkossa olevat tietokoneet eivät edellytä ExacTrac-työaseman käyttöoikeutta, ja
potilasluottamuksellisuuden takaamiseksi Brainlab suosittelee vahvasti tietojen etäkäytön käytöstä
poistamista ExacTrac-työasemassa.

Windows-käyttäjät
Seuraavat Windows-käyttäjät on otettu oletusarvoisesti käyttöön ExacTracissa:
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YLEISTÄ

Käyttäjä

Käyttöoikeudet

Järjestelmänvalvoja

Rajoittamaton

BL-huolto

Rajoittamaton

Hätätilakäyttäjä

Rajoittamaton

ExacTrac

Tehokäyttäjän oikeudet

Tarkistaja

Tehokäyttäjän oikeudet

ExacTracin käyttö edellyttää, että käyttäjällä on vähintään tehokäyttäjän oikeudet.
Seuraavia kansioita varten vaaditaan täydet oikeudet (luku ja kirjoitus):
• D:/Brainlab
• potilaskansio.

Käyttäjälokit
ExacTrac-ohjelmiston käyttäjän sisäänkirjautuminen kirjataan ja tallennetaan salattuun
lokitiedostoon. Voit tarkastella tätä lokitiedostoa soittamalla Brainlabin asiakastukeen.

Järjestelmän hävittäminen
Koska ExacTrac-työaseman kiintolevylle tallennetaan luottamuksellisia potilastietoja, nämä tiedot
on joko tuhottava suojatusti tai kiintolevy on tuhottava fyysisesti ennen järjestelmän hävittämistä.
Kiintolevyn tietojen pyyhkiminen ei tarjoa riittävää suojaa, sillä tiedot voidaan palauttaa
pyyhityltä kiintolevyltä. Jotta tietoja ei voida palauttaa, ne on poistettava käyttämällä
erityisesti tietojen poistamiseen tarkoitettua ohjelmistosovellusta.
Kun potilastietoja on lähetettävä ulkopuolisille tahoille (esim. Brainlabin asiakastuelle
tarkistusta varten), muista aina käyttää Tee anonyymi kopio -toimintoa.
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EXACTRAC-TYÖNKULUT

2.1

Tiettyjen lineaarikiihdytinten työnkulut

Yleistä
Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikkia ExacTracin ominaisuuksia. Järjestelmässäsi
käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kuitenkin laitteistostasi ja käyttöoikeuksistasi.
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6.X

Open Patient
Load Plan/Patient

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is
consistent.

Open Patient

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

Select Isocenter

ExacTrac

Linac

Vakiotyönkulku

Pre-Positioning
Couch must be at default position.
(0° or 180°)
Perform Pre-Positioning.

X-Ray Correction
Couch must be at default position.
(0° or 180°)

Perform and finish X-ray Correction

Press „X-Ray
Correction“
Compensate
Correction Shift

Enable Motion

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

X-Ray Verification (non-coplanar)
Select Beam

Select the corresponding beam / field.

Select Beam

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray
Verification“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

Compensate
Verification Shift

Move table to planned couch angle
according to ExacTrac readouts.

Enable Motion

„Beam On“

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

Kuva 1
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2.1.1

Varian Exact -pöydän työnkulku

Työnkulun vaiheet
Vaiheet

Katso

1. Avaa potilas lineaarikiihdyttimessä.
Avaa potilas ExacTrac-ohjelmistossa. (Jos hiukkaskiihdyttimessä on lisälaitelii2. täntä ja ExacTrac-ohjelmistossa on auki Select Patient -välilehti, potilas ava- Sivu 127
taan automaattisesti.) Voit tarvittaessa säätää potilaskohtaisia asetuksia.
Esiasemointi. Tähän liittyy suunnittelukohdealueen kohdistaminen lineaarikiihdyttimen isosentriin. Järjestelmä laskee, miten hoitopöytää siirretään joko kehomarkkereiden tai järjestelmän asennon mukaan verrattuna niiden asentoon
3. potilaan TT-kuvassa.
Liike aktivoidaan hoitohuoneen sisällä ExacTrac-käsiheilurilla (tai ohjelmistopäivitysten VMS-heilurilla).

Sivu 173

Röntgen- tai kartiokeilakorjaus. Voit ottaa röntgen- tai kartiokeila-TT-kuvia pal4. jastaaksesi suunnittelukohdealueiden kulloisenkin tarkan sijainnin ja verrata
niitä DRR:iin laskeaksesi siirrot, joita potilaan asennossa on tehtävä.

Sivu 203

Kiertokulman korjauksen käyttö.
• Jos käytät Robotics 1.0 -järjestelmää, tämä korjaus voidaan ottaa käyttöön
heilurilla hoitohuoneessa.
• Jos käytät Robotics 2.0 -järjestelmää, tämä korjaus voidaan ottaa käyttöön
hoitohuoneen ulkopuolella valvontahuoneeseen asennetun ExacTrac-konsolin tai ExacTrac-käsiheilurin avulla.
5. HUOMAUTUS: turvallisuussyistä kaltevuuskulman korjaukset, jotka johtavat yli Sivu 283
5 cm:n nostoliikkeeseen pöydän päätä lähinnä olevassa osassa, edellyttävät
aina korjauksen käyttöönottoa hoitohuoneen sisältä. Tällaisissa tilanteissa
ExacTrac näyttää vastaavan viestin ja aktivoi Robotics 2.0 -järjestelmän Lock
all -painikkeet. Käyttäjän on siirryttävä hoitohuoneeseen poistaakseen Lock
all -painikkeet käytöstä ja ottaakseen korjauksen sisältä käyttöön heilurin avulla.
Korjaussiirron käyttö. Pöydän etäliike, jolla korjaussiirto suoritetaan, voidaan
ottaa käyttöön seuraavilla laitteilla:
6.
ExacTrac-konsoli
ExacTrac-käsiheiluri (jos konsolia ei ole asennettu).
7.

Röntgentarkistus. Voit jälleen ottaa röntgenkuvia tarkistaaksesi, että suunnittelukohdealue on nyt hoidon kannalta oikeassa asennossa.

Sivu 257

Sivu 265

8. Hoidon suorittaminen.
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Load Plan/Patient

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

Open Patient

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

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

ExacTracin vakioröntgentyönkulku Novalis Tx:ssä

ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Perform manual or automatic PrePositioning to move Couch to center
position.

ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „X-Ray
Correction“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction
shift.

Perform and Finish
Correction

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

Perform Robotics
Tilt Compensation
Move Couch to
treatment position

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the
verification threshold the user is asked
to apply the shift.

Perform and Finish
Correction

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

Perform Robotics
Tilt Compensation

This step is skipped if verification was
within limits.

Move Couch to
treatment position

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

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

Kuva 2
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2.1.2

TrueBeam-työnkulku

Työnkulun vaiheet
Vaiheet

Katso

Avaa potilas lineaarikiihdyttimessä. Potilas avataan automaattisesti, jos
1. ExacTrac -ohjelmistossa on auki Select Patient -välilehti. Voit tarvittaessa
säätää potilaskohtaisia asetuksia.

Sivu 127

Esiasemointi. Tähän liittyy suunnittelukohdealueen kohdistaminen lineaarikiihdyttimen isosentriin. Järjestelmä laskee, miten hoitopöytää siirretään joko ke2. homarkkereiden tai järjestelmän asennon mukaan verrattuna niiden asentoon
potilaan TT-kuvan DRR:issä.
Liike aktivoidaan hoitohuoneessa VMS-heilurilla.

Sivu 197

Röntgen- tai kartiokeilakorjaus. Voit ottaa röntgen- tai kartiokeila-TT-kuvia pal3. jastaaksesi suunnittelukohdealueiden kulloisenkin tarkan sijainnin ja verrata
niitä DRR:iin laskeaksesi siirrot, joita potilaan asennossa on tehtävä.

Sivu 203

Kiertokulman korjauksen käyttö:
• Jos käytät Robotics 1.0 -järjestelmää, tämä korjaus voidaan suorittaa VMSheilurilla hoitohuoneessa.
• Jos käytät Robotics 2.0 -järjestelmää, tämä korjaus voidaan suorittaa konsolialueelta VMS-konsolilla.
HUOMAUTUS:
turvallisuussyistä kaltevuuskulman korjaukset, jotka johtavat yli Sivu 201
4.
5 cm:n nostoliikkeeseen pöydän päätä lähinnä olevassa osassa, edellyttävät
aina korjauksen käyttöönottoa hoitohuoneen sisältä. Tällaisissa tilanteissa
ExacTrac näyttää vastaavan viestin ja aktivoi Robotics 2.0 -järjestelmän Lock
all -painikkeet. Käyttäjän on siirryttävä hoitohuoneeseen poistaakseen Lock
all -painikkeet käytöstä ja ottaakseen korjauksen sisältä käyttöön TrueBeampöydän heilurin avulla.
Korjaussiirron käyttö. Pöydän etäliike, jolla korjaussiirto suoritetaan, voidaan
ottaa käyttöön seuraavilla laitteilla:
5.
VMS-konsoli
VMS-heiluri.

Sivu 257

Röntgentarkistus. Jos näyttöön tulee Proceed with Verification, tarkista rönt6. genkuvia ottamalla, että suunnittelukohdealue on nyt hoidon kannalta oikeassa Sivu 265
asennossa.
7. Hoidon suorittaminen.
ExacTrac Roboticsin käyttö TrueBeam-järjestelmän kanssa edellyttää, että Varian
LaserGuard -järjestelmä on aktiivinen. LaserGuardia ei saa poistaa käytöstä, kun ExacTrac
Robotics on otettu käyttöön konsolialueelta.
Alustavassa potilaan asennossa pitäisi olla alle 5 asteen pystysuuntainen kiertopoikkeama, sillä
ExacTrac sallii lineaarikiihdyttimessä enintään 5 asteen suunnitelman päivityksen tai ohituksen.
Muussa tapauksessa säde näytetään seuraavassa fraktiossa epäyhdenmukaisena säteenä (katso
s. 188).
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Load Plan/Patient

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

Open Patient

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

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac
ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Couch must be at center position.

Enable Motion

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

ExacTracin esimerkkityönkulku TrueBeam-järjestelmässä

The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Excluding rotation)

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
ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „Restart
Positioning“

Press „X-Ray
Correction“
Perform and Finish
Correction

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

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 „X-Ray
Verification“

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

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

Kuva 3
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2.1.3

Elekta-työnkulku

Työnkulun vaiheet
Vaiheet

Katso

Avaa potilas MOSAIQissa ja valmistele ensimmäinen säde. Potilas avataan
1. automaattisesti iGUIDE- ja ExacTrac-ohjelmiin, jos ExacTrac-ohjelmassa on
auki Select Patient -välilehti.

Sivu 127

Esiasemointi. Suorita esiasemointi kraniaalisissa tapauksissa automaattisesti
2. ja muissa tapauksissa manuaalisesti. Siirtyminen automaattiseen esiasemointiin välittyy suoraan iGUIDEen tai MOSAIQiin.

Sivu 173

Röntgenkorjaus. Voit ottaa röntgenkuvia paljastaaksesi suunnittelukohdealuei3. den kulloisenkin tarkan sijainnin ja verrata niitä DRR:iin laskeaksesi siirrot, joita Sivu 203
potilaan asennossa on tehtävä.
Korjaussiirron käyttö:
• Jos käytetään iGUIDE HexaPOD -järjestelmää, ExacTrac näyttää ja välittää
lasketun siirron suoraan iGUIDEen. Käytä iGUIDE-näyttöä apuna siirron
suorittamisessa.
4. • Jos käytetään vain MOSAIQ-järjestelmää, ExacTrac näyttää ja välittää lasSivu 263
ketun siirron suoraan MOSAIQiin. Käytä MOSAIQ-näyttöä apuna siirron suorittamisessa.
Älä anna siirron koordinaatteja manuaalisesti. Lähetä siirrot uudelleen, jos
koordinaattien välitys epäonnistui.
Röntgentarkistus. Jos näyttöön tulee Proceed with Verification, tarkista rönt5. genkuvia ottamalla, että suunnittelukohdealue on nyt hoidon kannalta oikeassa Sivu 265
asennossa, kun on käytetty korjaussiirtoa.
6. Suorita hoito.
Jos säteen pysäytyslukitus epäonnistuu (Elekta-hoitosäde pysyy aktiivisena ExacTracin
ilmoittaessa säteen lukituksesta), hoito on keskeytettävä välittömästi eikä hoitoa saa
jatkaa, ennen kuin säteen pysäytystoiminto on taas varmasti toimintakunnossa.
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ExacTracin esimerkkityönkulku Elekta-järjestelmässä
Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

ExacTrac

iGUIDE /MOSAIQ/TCS

Open Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient.

ExacTrac checks for consistency with
selected isocenter.

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

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE directly
transfers the 3D shift to TCS

For Pre-positioning (Cranial Cases only)
ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the isocenter
(Excluding rotation).

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.

ExacTrac Shows Status
Proceed with X-Ray

Press „Send Shift“

Press „X-Ray
Correction“

Perform and Finish
Correction

Enable Motion

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.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the
isocenter. (With iGUIDE including
rotation, MOSAIQ 3D only)

The couch moves towards the target
position.

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)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Perform
Treatment

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

Kuva 4
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2.1.4

Törmäysten välttäminen

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Pöydän etäliikettä ei saa käyttää, jos käytetään potilaan ja kanturin välistä tilaa rajoittavia
lisävarusteita. Kartiokollimaattorien kaltaiset lisävarusteet aiheuttavat suuremman törmäysvaaran,
joten automaattinen pöydän liike voidaan ottaa käyttöön vain hoitohuoneen sisältä.
Jos epäilet, että saattaa tapahtua törmäys, keskeytä liikkeen aktivointi välittömästi. Vapauta
ExacTrac-konsolin tai heilurin liikkeen käyttöönottopainikkeet hoitohuoneessa.
Jos törmäysvaaran välttämiseen tarvitaan kuivakäynti, varmista, että se suoritetaan lopullisessa
hoitoasennossa (l. ExacTrac-siirron suorittamisen jälkeen).
Kehota potilaita pysymään hoitopöydällä liikkumatta, kunnes kliinikko ilmoittaa, että liikkuminen on
turvallista.
Varmista, että potilaan ExacTracissa suoritettavasta asennon muutoksesta huolimatta
potilaan ja lineaarikiihdyttimen osien tai lisävarusteiden kanssa ei tapahdu törmäystä
hoidon tai kanturin yleisen pyörimisen aikana (esim. hoidot, joissa on eri kenttiä ja eri
kanturikulmia).
Varmista, että potilaan tai potilaan kiinnitys- tai seurantalisävarusteiden ja
lineaarikiihdyttimen osien tai lisävarusteiden kanssa ei tapahdu törmäystä potilaan
asemoinnin aikana.
Varmista aina ennen liikkeen käyttöönottoa, että potilaan ja lineaarikiihdyttimen kanturin
osien välissä on riittävästi tilaa. Ota huomioon, että sekä kanturi että pöytä, mukaan lukien
Brainlab Roboticsin kaltaiset liikutettavat laitteet, saattavat liikkua. On olemassa
törmäysvaara!
Jos asennetaan lineaarikiihdyttimen lisävarusteita (esim. kartiohoitoja varten), varmista,
että on asennettu ja aktivoitu ylimääräinen turvaominaisuusmekanismi, joka estää
mahdolliset törmäykset. Jos tätä ei voida taata, älä käytä Roboticsia, sillä on olemassa
törmäysvaara.
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3

LAITTEISTON
YLEISKUVAUS

3.1

ExacTrac-laitteiston osat

Yleistä
ExacTrac-järjestelmä on saatavissa useissa eri kokoonpanoissa ja eri versioina. Laitteiston osat
vaihtelevat valitun laitteiston ja ohjelmistokokoonpanon mukaan. Lisätietoja saat Brainlabin
asiakastuesta.
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3.1.1

Infrapunajärjestelmän osat

Yleistä
Tavallinen ExacTrac-infrapunaseurantakokoonpano sisältää seuraavat osat.

Työasema ja kaappi

②

①

Kuva 5
Nro

Osa

Toiminto

①

ExacTrac-työasema

Katso s. 68.

②

Työaseman kaappi

Sisältää työaseman sekä virtajohdot, sähköturvalaitteet, ohjauselektroniikan jne.

Työasema pitäisi sammuttaa vähintään kerran viikossa. Lisätietoja sähköturvallisuudesta on
seuraavassa kohdassa: s. 64.
Ilmastointijärjestelmän on voitava pitää yllä vakiohuoneenlämpötilaa.

Infrapuna- ja videokamera
Kamera kiinnitetään aina kattoon pöydän jalkaosan kohdalle. Polaris Spectra IR -kamera tarvitsee
vähintään 5 minuutin lämpenemisajan. Tänä aikana kamera ei lähetä tietoja, eikä kalibrointi tai
hoito ole mahdollista. Kytke infrapunakamera päälle vähintään viisi minuuttia ennen käyttöä. Se
voidaan tehdä painamalla tietokonekaapin tai järjestelmäkonsolin System On (Järjestelmä päälle)
-painiketta.

①

②

③
Kuva 6
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Nro

Osa

Toiminto

①

Kamerat

Valmiiksi kalibroitu kamerajärjestelmä.

②

Infrapunalinssit

Seuraa potilaan asentoa heijastavilla markkeripalloilla.

③

Videolinssi

Muodostaa potilaan videokuvan.

Polaris Spectra IR -kamera tarvitsee vähintään 5 minuutin lämpenemisajan.

Infrapuna- ja videokamera (TrueBeam)
Jos järjestelmään on asennettu TrueBeam-lineaarikiihdytin, kamera asennetaan samaan
kiinnitysosaan kuin vastaava Varian Medical Systemsin seurantajärjestelmien kamera.

Kuva 7

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Eri infrapunajärjestelmät saattavat vaikuttaa toisiinsa. Älä käytä eri infrapunajärjestelmiä samaan
aikaan. ExacTrac-järjestelmän kanssa saa käyttää muiden kuin Brainlabin valmistamia
lääkinnällisiä infrapunalaitteita vain, jos Brainlab niin määrittää. Luvattomien lääkinnällisten
infrapunalaitteiden käyttö voi vaarantaa ExacTrac-järjestelmän tai muun järjestelmän
turvallisuuden tai vaikuttaa heikentävästi sen tehoon sekä vaarantaa potilaan, käyttäjän ja/tai
ympäristön turvallisuuden.
Kamerajärjestelmää ei saa enää käyttää, jos se on vahingoittunut tai jos jokin on törmännyt
siihen. Asiasta on ilmoitettava Brainlab-huoltoon.
Älä kosketa potilasta ja kameraa samaan aikaan.
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Monitori

①

Kuva 8
Nro
①

Osa

Toiminto

Mahdollistaa ohjelmiston ohjaamisen hoitohuoneessa. Moni19 tuuman kosketusnäyt- tori voidaan kiinnittää joko hoitohuoneen seinään tai kattoon.
tömonitori
Monitorin resoluutio on 1 024 x 1 090.

HUOMAUTUS: kattoon kiinnitetyt monitorit: tuo monitori pysäytysasentoon törmäyksestä
aiheutuvan potilaan tai käyttäjän vahingoittumisen välttämiseksi. Varo monitoria asemoitaessa
törmäyksiä muiden laitteiden kanssa.
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3.1.2

Infrapunaseurantalaitteet

Kehomarkkeripallot ja markkerikannat

①

②

③
Kuva 9

Nro

Osa

Toiminto

Kehomarkkeripallo

Mahdollistaa infrapunaseurannan. Kehomarkkeripallot kiinnitetään markkerikantoihin tai kehyksettömään sädekirurgian
asemointijärjestelmään.

②

Markkerikannat

Kiinnitetään liimatarroilla sopiviin paikkoihin potilaan iholla.
Jos markkerikantoja aiotaan käyttää uudelleen (samalla potilaalla), on käytettävä uusia liimatarroja. Katso s. 97 ja s.
175.

③

Liimatarrat

Nämä voidaan kiinnittää markkerikantoihin, jolloin niitä voidaan käyttää useita kertoja samalle potilaalle.

①

Heijastavat markkeripallot

①

Kuva 10
Nro
①

Osa

Toiminto

Heijastava markkeripallo

Kiinnitetään asemointijärjestelmään ja isosentrifantomiin infrapunaseurannan aktivointia varten.
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3.1.3

Kuvauslisävarusteet

Kehomarkkeripallot ja markkerikannat

①

③

②
Kuva 11

Nro

Osa

Toiminto

①

TT-kehomarkkeri

Havaitaan automaattisesti TT-kuvauksessa. Kiinnitetään
markkerikantoihin.

②

Heijastava TT-kehomarkkeri

Havaitaan automaattisesti TT-kuvauksessa, soveltuu infrapunaseurantaan. Kiinnitetään markkerikantoihin.

Markkerikannat

Kiinnitetään liimatarroilla sopiviin paikkoihin potilaan iholla.
Jos markkerikantoja aiotaan käyttää uudelleen (samalla potilaalla), on käytettävä uusia liimatarroja. Katso s. 97 ja s.
175.

③

Kehyksettömän sädekirurgian komponentit
Kehyksettömän sädekirurgian komponenteilla seurataan potilaan asentoa kalloon liittyvien
hoitojen aikana, jotta asento voidaan määrittää otettujen kuvatietojen suhteen. Tätä järjestelmää
saa käyttää vain yhdessä röntgenkorjauksen kanssa (katso s. 48).
Kehyksettömän sädekirurgian komponentteja kuvataan potilaan tukijärjestelmän laitteiston
käyttöohjeessa ja kohdassa s. 176.

②

①

Kuva 12
Nro
①

46

Osa

Toiminto

Mahdollistaa potilaan seurannan kaikissa pöydän vakiokiertoKehyksetön sädekirurkulmissa. Sen hiilikuiturakenne takaa myös ihanteellisen sägian asemointijärjestelmä teilynläpäisyn ja mahdollisimman vähäisen säteilyannoksen
kertymisen potilaan hoidon aikana.
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Nro
②

Osa

Toiminto

Kehyksettömän SRS:n
maskisarja

Auttaa asemoimaan potilaan turvallisella, toistettavalla tavalla
hoitofraktioiden välissä.
(ExacTrac ei ole yhteensopiva tavallisten kallomaskijärjestelmien kanssa.)

HUOMAUTUS: kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän hiilikuiturakenteen
keskimääräinen seinämäpaksuus on 1,4 mm, joka vastaa 2 millimetriä vettä. Kussakin
tapauksessa on määritettävä hoitomuotojen ja -parametrien mukaisesti, tuleeko rakenteen jäädä
potilaaseen itse säteilytyksen ajaksi vai pitääkö se poistaa. Jos järjestelmä poistetaan hoidon
aikana, hoitofraktion aikana ei voida tehdä tarkistuksia. Brainlabin yleinen suositus on pitää
järjestelmä asennettuna säteilytyksen aikana.

Kallonulkoisten hoitojen asemointijärjestelmät

①
Kuva 13
Nro
①

Osa

Toiminto

ET-asemointijärjestelmä

Tätä hiilikuitujärjestelmää voidaan käyttää kallonulkoisiin vakiohoitoihin.

Katso s. 178.
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3.1.4

Röntgenosat

Yleistä
Jos olet ostanut ExacTrac X-Ray -kokoonpanon, tavallisten infrapunaseurantaosien lisäksi
käytettävissäsi on seuraavassa kuvattu laitteisto.
ExacTrac X-Ray -kokoonpanon ExacTrac X-ray -korjaus- ja -tarkistustoimintojen ansiosta
potilaasi pääsevät nauttimaan paremmasta tarkkuudesta ja turvallisuudesta.
Katso myös s. 66 ja s. 77.

Kaksoisröntgengeneraattori

①
Kuva 14
Nro

①

48

Osa

Toiminto

Syöttää virran kahteen röntgenputkeen, joita käytetään röntgenkorjauksen ja tarkistuskuvien luomiseen potilaan asemoinKaksoisröntgengeneraattia varten. Se toimitetaan kahdessa erillisessä kaapeleilla yhtori
distetyssä kaapissa. Kaksoisgeneraattorilla röntgenkuvia voidaan ottaa lähes samanaikaisesti molemmilla röntgenputkilla.

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

LAITTEISTON YLEISKUVAUS

Yksittäinen röntgengeneraattori

①
Kuva 15
Nro

①

Osa

Toiminto

Yksittäinen röntgengeneraattori

Syöttää virran kahteen röntgenputkeen, joita käytetään röntgenkorjauksen ja tarkistuskuvien luomiseen potilaan asemointia varten. Se toimitetaan yhdessä kaapissa.
Tätä generaattoriversiota käytetään vain jo asennettujen järjestelmien päivitysten kanssa.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus
Älä koskaan aseta esineitä generaattorikaapin tuuletussuojuksen päälle.
Epäasianmukainen käsittely saattaa johtaa generaattorin ylikuumenemiseen ja
vahingoittumiseen.
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12 tuuman röntgenlattialaatikko

①

②

③
Kuva 16
Nro

Osa

Toiminto

12 tuuman lattialaatikko

Sisältää röntgenputken. Lattian sisään on upotettu kaksi laatikkoa, yksi kummallekin lineaarikiihdyttimen puolelle.

②

Röntgenputki

Kehittävät röntgenkuvat potilaan asemoinnin tarkkuuden varmistamista varten.
Lineaarikiihdyttimeen päin katsottaessa vasen putki määritellään putkeksi Tube 1 ja oikea putkeksi Tube 2.

③

Röntgenkollimaattori

Varmistaa, että putken lähettämä säteily osuu yksinomaan litteäpaneelisen tunnistimen säteilyherkälle alueelle.

①
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Lattialle asennetut laatikot ja röntgenputket

②

①

③
Kuva 17
Nro

Osa

Toiminto

Lattialle asennettu laatikko

Sisältää röntgenputken. Lattialle on asetettu kaksi laatikkoa,
yksi kummallekin lineaarikiihdyttimen puolelle.

②

Röntgenputki

Kehittävät röntgenkuvat potilaan asemoinnin tarkkuuden varmistamista varten.
Lineaarikiihdyttimeen päin katsottaessa vasen putki määritellään putkeksi Tube 1 ja oikea putkeksi Tube 2.

③

Röntgenkollimaattori

Varmistaa, että putken lähettämä säteily osuu yksinomaan litteäpaneelisen tunnistimen säteilyherkälle alueelle.

①
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17 tuuman röntgenlattialaatikko

②

①

③
Kuva 18
Nro
①

②

③

52

Osa

Toiminto

17 tuuman lattialaatikko

Sisältää röntgenputken. Lattian sisään on asennettu kaksi laatikkoa, yksi kummallekin lineaarikiihdyttimen puolelle.

Röntgenputki

Kehittävät röntgenkuvat potilaan asemoinnin tarkkuuden varmistamista varten.
Lineaarikiihdyttimeen päin katsottaessa vasen putki määritellään putkeksi Tube 1 ja oikea putkeksi Tube 2.

Röntgenkollimaattori

Varmistaa, että putken lähettämä säteily osuu yksinomaan litteäpaneelisen tunnistimen säteilyherkälle alueelle.
Tässä esitettävä kollimaattori on asennettu päin jo asennettujen järjestelmien päivityksiin.
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Kaksoisgeneraattorin ExacTrac-konsoli

②
①

③

④

⑦

⑥
⑧

⑤

⑨
Kuva 19
Nro

Osa

Toiminto

①

Järjestelmä päällä

Käynnistää järjestelmän.

②

Järjestelmän valmiustilan
ilmaisin

Osoittaa oranssilla valolla, milloin verkkovirta on käytettävissä.

③

Järjestelmän virranilmaisin

Osoittaa vihreällä valolla, milloin järjestelmä on päällä.

④

Järjestelmä pois päältä

Sammuttaa järjestelmän.

⑤

Röntgenkuvaus

Ottaa röntgenkuvan. Ilmaisinrenkaaseen syttyy vihreä valo,
kun röntgenkuva voidaan ottaa.

⑥

Fluoro-sekvenssin käynnistys

Käynnistää fluoroskooppisen röntgensekvenssin. Ilmaisinrenkaaseen syttyy vihreä valo, kun fluoroskooppinen sekvenssi
voidaan käynnistää.

⑦

Fluoro-sekvenssin pysäy- Pysäyttää fluoroskooppisen röntgensekvenssin. Ilmaisinrentys
gas vilkkuu oranssina, kun fluoro-sekvenssi on käynnissä.

⑧

Säteilyvaroitusvalo

Syttyy palamaan oranssina, kun röntgenkuva otetaan.

⑨

Liikkeen käyttöönotto

Ottaa automaattisen pöydän liikkeen käyttöön.
Ilmaisinrenkaisiin syttyy vihreä valo, kun automaattinen pöydän liike on mahdollista.

Röntgenäänimerkki

Kuuluu röntgenkuvaa otettaessa.
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Yksittäisen generaattorin röntgenohjauskonsoli

①

②

Kuva 20
Nro

Osa

Toiminto

①

Röntgenliipaisin

②

Röntgenohjauskonsoli

Mahdollistaa röntgenkuvien ottamisen potilaan asennon tarkistamista varten.
Katso s. 210.
Tätä konsoliversiota käytetään vain jo asennettujen järjestelmien päivitysten kanssa.

HUOMAUTUS: tietoja ExacTrac Robotics 2.0 -järjestelmän liikkeen käyttöönottotoiminnosta on
seuraavassa kohdassa: s. 74.

Litteät paneelit

①

②
Kuva 21

54
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Nro

Osa

Toiminto

①

Litteä paneeli

②

Litteä paneeli ja röntgensäteet

ExacTrac-järjestelmässä on kaksi litteää paneelia, joissa on
amorfisesta piistä (aSI) valmistetut tunnistimet.
Litteitä paneeleja käytetään röntgenputkien avulla luotujen
röntgenkuvien rekisteröintiin.
Hoitopöydän kullekin puolelle kiinnitetään kattoon kaksi litteää
paneelia.
Katso s. 362.
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3.1.5

Edistyneen potilaan asemointijärjestelmän osat

ExacTrac Robotics

①

Kuva 22
Nro
①

56

Osa

Toiminto

Pöytään asennettu
ExacTrac Robotics

Lisävarusteena saatavissa oleva ExacTrac Robotics -järjestelmä asennetaan pöytälevyn ja pöydän väliin, ja se korjaa
automaattisesti potilaan kiertymisasennon poikkeamat. Katso
Laitteiston käyttöopas, Potilaan tukijärjestelmä ja s. 283.
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3.1.6

Järjestelmän kalibrointi- ja tarkistusosat

ET-isosentrifantomi

①

Kuva 23
Nro

①

Osa

Toiminto

ET-isosentrifantomi

Käytetään isosentrin kalibrointiin lineaarikiihdytinlasereilla.
Katso s. 332.
Sisältää keskikohdassa olevan volframipallon, joka on kohdistettu laserkaiverrusten kanssa. Palloa voidaan käyttää päivittäiseen tarkistukseen. Katso s. 352.

Isosentrifantomia ei ole suunniteltu käytettäväksi Winston Lutz -testiin tai kohdistamaan
seinälasereita.

Röntgenkalibrointifantomi

①
Kuva 24
Nro
①

Osa

Toiminto

ET-röntgenkalibrointifantomi

Käytetään röntgenkuvantamisjärjestelmän kalibrointiin potilaan asennon tarkkaa korjausta ja tarkistusta varten. Katso s.
336.
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ExacTrac-tarkistusfantomi

①
Kuva 25
Nro
①

58

Osa

Toiminto

ExacTrac-tarkistusfantomi

Tämä lisävarusteena saatava fantomi koostuu lantioluuta jäljittelevästä lantiokappaleesta, joka vastaa koostumukseltaan
kudosta ja jota käytetään laadunvarmistukseen ja hoitohenkilöstön koulutukseen.
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3.2

ExacTracin tietojen valmistelu-tarkistusjakelutyöasema

Yleistä
ExacTracin tietojen valmistelu-tarkistus-jakelutyöasemalla voit valmistella yksittäisen potilaan
tiedot ExacTrac X-Ray -IGRT-prosessia varten häiritsemättä ExacTrac-järjestelmän kliinistä
käyttöä. Tämä käsittää
• potilastietojen tuonnin DICOM-liitännän kautta ja sopivien IGRT-asetusten määrittämisen
yksittäiselle potilaalle
• aiempien ExacTrac-asetustietojen ja -parametrien tarkastelun estämättä ExacTracjärjestelmän käyttöä
• toisen ExacTrac-ohjelmiston lisenssin
• yleisen tietokannan (palvelimen asennus) ja pääsyn kaikkiin useiden ExacTrac-järjestelmien
välisiin IGRT-potilastietoihin.

Vaatimukset
Valmistelu- ja tarkistusjärjestelmä:
• Edellyttää ExacTrac-järjestelmäversiota 6.2.
• Suositus: IGRT-tarkistus-hyväksyntäohjelmisto (erillinen moduuli).

Järjestelmän asetukset
Brainlabin huoltoteknikon on asennettava järjestelmä, ja hän säätää kaikki tarvittavat asetukset.
Järjestelmän käynnistäminen:
Vaiheet
1.

Kytke työaseman takana oleva käynnistyskytkin päälle.

2.

Paina työaseman etupuolella olevaa virtapainiketta.

3.

Kytke monitoriin virta.

4.

Noudata sivulla s. 108 kuvattua menettelyä ExacTrac-ohjelmiston käynnistämiseksi.

Tietosuoja – Luottamuksellisuus ja luvattoman käytön estäminen
ExacTrac-ohjelmistossa potilastiedot yksilöidään potilaan nimellä ja yksilöllisellä tunnuksella.
Tästä syystä niitä on käsiteltävä asiaankuuluvien luottamuksellisuutta koskevien lakien
mukaisesti, ja ne on suojattava luvattomalta käytöltä.
Työasema on joko suojattava asianmukaisesti yleiseltä käytöltä tai asennettava paikkaan,
jossa sitä voidaan valvoa jatkuvasti. Sairaala on vastuussa työaseman turvallisuuden
varmistamisesta.
Windows 7 -käyttöjärjestelmässä on käyttäjän todennusominaisuus, joka suojaa potilastiedot
luvattomalta käytöltä. Sairaalan verkon pääkäyttäjän tulee käsitellä kaikkia sisäänkirjautumis- ja
salasanatietoja. Lisäksi kaikkien järjestelmää käyttävien työntekijöiden tulee kirjautua ulos
järjestelmästä käytön jälkeen. Lisäsuojauksen järjestämiseksi työaseman näytönsäästäjä
suojataan salasanalla.
Jotta potilastiedot voidaan suojata häviämiseltä, potilastiedot on joko varmuuskopioitava DVD- tai
CD-levylle tai tallennettava verkkopohjaisella arkistointijärjestelmällä.
Älä käytä sisäistä tallentavaa DVD/CD-asemaa tärkeiden potilastietojen varmuuskopiointiin.
DVD- ja CD-levyjen tietojen pitkäaikaista eheyttä ei voida taata niiden teknisten rajoitteiden
vuoksi. Koska työaseman kiintolevylle tallennetaan luottamuksellisia potilastietoja, nämä
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tiedot on joko poistettava varmasti tai kiintolevy on tuhottava fyysisesti ennen järjestelmän
hävittämistä.
Kiintolevyn tietojen pyyhkiminen ei tarjoa riittävää suojaa, sillä tiedot voidaan palauttaa
pyyhityltä kiintolevyltä. Jotta tietoja ei voida palauttaa, ne on poistettava käyttämällä
erityisesti tietojen poistamiseen tarkoitettua ohjelmistosovellusta.
Voidakseen olla täysin toimintakykyisiä uusien äskettäin luotujen käyttäjien on oltava osa
”ExacTrac-käyttäjäryhmää”.

Kuva edestä

①

③
②

Kuva 26
Nro

60

Osa

①

DVD/CD/RW-asema

②

Virtapainike

③

USB-liitännät (2 kpl)
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Kuva takaa

①
③

②
④
⑤

⑦

⑥

⑧
⑨⑩
⑪

Kuva 27
Nro

Osa

①

Verkkolaite, jossa on virtakytkin

②

Näppäimistön liitäntä

③

Hiiren liitäntä

④

Sisäinen VGA-kortti (pois käytöstä)

⑤

Rinnakkaisportti (BIOS ei käytössä)

⑥

USB-liitännät (4 kpl)

⑦

Verkko 1 -liitäntä

⑧

Verkko 2 -liitäntä (BIOS ei käytössä)

⑨

Mikrofoniliitäntä

⑩

Äänilähdön liitäntä

⑪

Grafiikkakortin DVI-portti
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Järjestelmän puhdistus
Vaiheet
1.

Sammuta järjestelmä ja kytke kaikki virtakytkimet ja laitteiden kytkimet pois päältä.

2.

Irrota järjestelmä virransyötöstä.

3.

Puhdista järjestelmän kotelo, hiiri, näppäimistö ja monitorin pinta kuivalla kankaalla.

Älä käytä manuaalisia tai automaattisia puhdistus- ja desinfiointimenetelmiä!

Älä steriloi järjestelmän osia!

Varmista, että nesteet eivät pääse järjestelmän osien sisään, jotta osat ja/tai
elektroniikkaosat eivät vaurioidu!

Työaseman tehotiedot
Tekniset tiedot
Suurin käyttöjännite

100–127 V
200–240 V

Taajuus

50–60 Hz, autom. tunnustelu

Nimellinen syöttöteho

7A

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Ainoastaan valtuutetut Brainlabin työntekijät saavat asentaa ohjelmistoja ja laitteistoja
Brainlabin järjestelmiin. Käyttäjä ei saa asentaa tai poistaa mitään ohjelmistosovelluksia tai
laitteiston osia. Jos yhteistyössä Brainlabin työntekijän kanssa on asennettu
viruksentorjuntaohjelmisto, se on määritettävä Brainlabin suositusten mukaan.
Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi on suositeltavaa, että järjestelmän
kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin edustajan antamaan koulutukseen ennen
järjestelmän käytön aloittamista.
ExacTrac-järjestelmän osia ja lisälaitteita saavat käyttää ainoastaan koulutetut
lääkintähenkilöt.
ExacTracin tietojen valmistelu-tarkistus-jakelutyöasemaa saa käyttää ainoastaan yhden tai
useamman ExacTrac-järjestelmän kanssa.
Älä tuki tai peitä järjestelmän tai muun mukana toimitetun laitteiston (esim. monitorin)
kotelossa tai peiteosissa olevia rakoja. Jotta järjestelmä toimisi kunnolla eikä ylikuumenisi,
ilman on päästävä kiertämään näistä raoista.
Älä aseta järjestelmää lämmittimen tai lämmintä ilmaa puhaltavan laitteen läheisyyteen tai
suoraan auringonvaloon. Aseta järjestelmä suojakotelon sisään vain, jos siihen sisältyy
kunnollinen tuuletus.
Riittävän tuuletuksen varmistamiseksi laitteen vasemmalla/oikealla/ylä-/alapuolella on
oltava vähintään 200 mm vapaata tilaa.
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Sähköiskun tai tulipalon vaara: Älä käytä vaurioituneita kaapeleita (vaurioitunut eriste,
paljaat johtimet).
Hätätilanteessa (esim. vaurioitunut kotelo tai kaapeli, nestettä tai vierasesineitä päässyt
järjestelmän sisään) järjestelmä on kytkettävä heti pois päältä ja virtajohto on irrotettava,
minkä jälkeen on otettava yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Laserlaitteiden turvallisuus
Kirjoittava DVD-/CD-asema: Tähän lasersäteeseen on vaarallista katsoa suoraan. Älä poista
asemaa peittäviä osia.
Älä katso hiiren laseriin suoraan.
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3.3

ExacTrac-järjestelmän elektroniikka

3.3.1

Sähköturvallisuutta koskevia yleisiä huomautuksia

Lainsäädännöllisiä taustatietoja
Kaikki potilaan läheisyydessä olevat ExacTrac-järjestelmän osat täyttävät sähköisten
lääkintälaitteiden ja -järjestelmien turvallisuusvaatimukset. Ne on joko sertifioitu tai niiden
turvallisuus on varmennettu erityisillä lisäasennustoimilla. Kummassakin tapauksessa menettelyt
pohjautuvat lääkintälaitedirektiiviin (93/42/ETY) ja on toteutettu seuraavien standardien
mukaisesti:
• IEC 60601-1. [Sähkökäyttöinen lääkintälaitteisto – osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset]

Turvallisuusominaisuudet
ExacTrac-järjestelmässä on kaksi pääturvaominaisuutta, jotka takaavat IEC 60601-1-standardin
mukaisen potilasturvallisuuden:
• lääketieteellisen laadun erotusmuuntaja, joka eristää galvaanisesti kaikki sähköjärjestelmän
osat verkkovirrasta ja suojaa siten järjestelmää verkkovirran ylijännitepiikeiltä
• Sisäänrakennettu suojamaadoitus, joka tasaa järjestelmän ja sen osien potentiaalin niin, että
kosketusvirta pysyy mahdollisimman vähäisenä.

Tehotiedot
ExacTrac-järjestelmällä on seuraavat tehovaatimukset:
• Nimellinen tehonkulutus: 400 W (jatkuva)
• 3,15 kVA (nimellinen enimmäistehonsyöttö)
• 100–240 VAC, yksivaiheinen
Röntgengeneraattorilla on seuraavat tehovaatimukset:
• 65 kVA (nimellinen enimmäistehonsyöttö)
• 200–480 VAC, kolmivaiheinen
Koska kaksoisröntgengeneraattorit on keskinäisesti lukittu ja koska niitä ei voida aktivoida
samaan aikaan, molempien (kaksois-) generaattoreiden nimellinen enimmäistehonsyöttö on sama
kuin yksittäisellä generaattorilla.

Menettelytapa kriittisissä vikatilanteissa
Jos järjestelmässä ilmenee sähkövika, noudata määritettyä hätätilanteiden
menettelyohjetta.
Vain palontorjuntatoimissa koulutettu henkilöstö saa yrittää sammuttaa sähkön
aiheuttamaa tulipaloa. Sähkön aiheuttaman tulipalon saa sammuttaa vain asianmukaisella
sammuttimella. Vettä ei saa missään tapauksessa käyttää.
Vikatilanteessa hoito on lopetettava välittömästi, minkä jälkeen on otettava yhteys
Brainlabin tukiasiantuntijaan.

Yhteysrajoitukset
Älä kytke satunnaisia laitteistoja ExacTrac-dataliittymiin tai sisäänrakennettuun
virtakiskoon. Järjestelmään saa kytkeä vain Brainlabin määrittelemiä laitteistoja.
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ExacTrac-järjestelmän osia ei saa kytkeä suoraan verkkovirtalähteeseen. Jotta sekä
käyttäjän että potilaan sähköturvallisuus voidaan taata, ExacTrac-järjestelmän osien
virransyötön saa järjestää vain sisäänrakennetun virtakiskon kautta.
Sähkökäyttöisiin lääkintäjärjestelmiin kytkettyjen lisälaitteiden on täytettävä niitä koskevat
IEC- tai ISO-standardit (esim. IEC 60950 tietojenkäsittelylaitteiden ja IEC 60601-1
lääkinnällisten laitteiden osalta). Lisäksi kaikkien kokoonpanojen on vastattava
sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä koskevia määräyksiä (lue IEC 60601-1-1 tai IEC
60601-1, 3. painoksen 16. lauseke). Sähkökäyttöisiin lääkintäjärjestelmiin lisälaitteita
kytkevä henkilö muuttaa lääkinnällisen järjestelmän kokoonpanoa ja on näin ollen
vastuussa siitä, että järjestelmä vastaa sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä koskevia
määräyksiä. Huomaathan, että paikalliset lait ovat ensisijaisesti voimassa yllä mainittuihin
vaatimuksiin nähden. Jos asiasta on epäselvyyttä, ota yhteys sairaalan tekniseen osastoon
tai Brainlabin paikalliseen edustajaan.
Mitään Brainlabin lääkintälaitetta ei saa kytkeä päälle moniosaisen pistorasian kautta.
Mikäli asiakas käyttää moniosaista pistorasiaa, hän luo samalla lääketieteellisen
sähköjärjestelmän ja on itse täysin vastuussa luodusta järjestelmästä.

Ympäristörajoitukset
ExacTrac-komponentteja ja röntgengeneraattoria ei ole suunniteltu käytettäväksi alueilla,
joilla on olemassa räjähdysvaara. Järjestelmää ei saa myöskään sijoittaa haihtuvien
anesteettien, puhdistusaineiden tai endogeenisten kaasujen kaltaisten tulenarkojen
materiaalien lähelle. Noudata räjähtävien kaasuseosten muodostusta koskevia paikallisia
määräyksiä generaattoria puhdistettaessa ja silloin, kun sitä ei käytetä potilaaseen.
Järjestelmää ei saa käyttää märissä tai kosteissa olosuhteissa. Muutoin järjestelmään voi
tulla oikosulku tai se voi vahingoittua korjauskelvottomaksi.

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia huomautuksia
ExacTrac on sertifioitu IEC 60601-1-2 (EN55022, luokka A) -standardin mukaisesti. Vaikka
tämä järjestelmä täyttää lääkintälaitteiden vaaditut sähkövuotorajat, se voi aiheuttaa
sähkömagneettisia häiriöitä lääkintä- tai ei-lääkintälaitteille tai häiritä radioyhteyksiä.
Käyttäjän on toimittava seuraavasti sähkömagneettisen häiriön ilmetessä:
• vaihdettava sen laitteen asentoa tai paikkaa, jolle häiriö aiheutuu
siirrettävä laitteita kauemmaksi toisistaan
• kytkettävä häiriön vaivaama laite eri tehonlähteeseen
• pyydettävä lisäohjeita Brainlabin asiakastuesta.
Älä käytä ExacTracia, jos epäillään sähkömagneettista häiriötä.

Brainlab ei ole vastuussa muiden kuin suositeltujen liitosjohtojen aiheuttamista häiriöistä.
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3.3.2

Röntgengeneraattorin sähköturvallisuus

Menettelytapa järjestelmähäiriötilanteissa
Jos ExacTrac-ohjelmistossa tai generaattorin konsolissa näkyy generaattorin varoitus- tai
virheviesti, röntgenyksikköä ei saa enää käyttää. Vikanäyttöä tai järjestelmän lukitusta ei
saa nollata sammuttamalla generaattori erityisesti tilanteessa, jossa putken lämpötila on
liian korkea, tai vastaavanlaisissa sähkö- tai säteilyhäiriötilanteissa tai mekaanisissa
häiriötilanteissa. Vikatilannetta ei saa yrittää toisintaa. Nämä toimet voivat vahingoittaa
vakavasti röntgenputkia tai röntgengeneraattoria. Näiden toimien sijaan vikatilanteesta on
ilmoitettava Brainlabin asiakastuelle.

Käyttäjäturvallisuus
Vaikka järjestelmä olisi kytketty pois päältä, virtakaapin röntgengeneraattorissa,
verkkojohdoissa ja ohjauspiireissä kulkee edelleen virta. Vain koulutetut teknikot saavat
poistaa kaapin paneeleja tai vaihtaa röntgenputkia, sillä toimenpiteeseen liittyy vakavan
vammautumisen tai kuoleman vaara.

Lisätietoja
Katso s. 412.
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3.3.3

ExacTracin virranjakelu

Yleistä
Työaseman kaappi jakaa virtaa ExacTrac-järjestelmään. Jos ExacTrac-järjestelmä sisältää
lisävarusteena hankittavan röntgenkokoonpanon, käytettävissä on lisäksi erillisellä virtalähteellä
varustettu röntgengeneraattori.

Työaseman kaappi

①
Kuva 28
Nro
①

Osa

Toiminto

Työaseman kaappi

Syöttää virran ExacTracin sähköosiin ja litteisiin paneeleihin.
Vain ExacTrac Robotics saa käytön aikana virtaa akusta.
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3.3.4

ExacTrac-ohjauspaneelit

Yleistä
ExacTrac-työaseman kaappi sisältää työaseman ja virtajohtojen ohella myös erilaisia ohjaus- ja
liitäntäpaneeleja.

Muuntajan ohjauspaneeli

①

③

②

④

⑤

Kuva 29
Nro

Osa

Toiminto

①

Verkkovirtavarokekytkin

Tämä määrää, syötetäänkö verkkovirtaa järjestelmään.

②

BUILDING POWER merkkivalo

Tämä ilmaisee, onko verkkovirransyöttö käytettävissä.

③

Vuotovirtakatkaisin

Tämä suojaa vuotovirralta.

④

Piirin varokekytkimet

Nämä suojaavat piirin ylikuormitukselta.

⑤

Järjestelmän virtamerkkivalo

Kun järjestelmään on kytketty virta järjestelmän ohjauspaneelista (katso alla), tämä merkkivalo syttyy palamaan.

ExacTrac-järjestelmän ohjauspaneeli

①

②

③

④

Kuva 30
Nro

68

Osa

Toiminto

①

BUILDING POWER merkkivalo

Syttyy palamaan, kun verkkovirta on käytettävissä.

②

SYSTEM ON -painike

Kytkee järjestelmään virran ja jakaa kaikille järjestelmän osille
tarvittavan virran (katso s. 103).
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Nro

Osa

Toiminto

③

SYSTEM OFF (Järjestelmän sammutus) -painike

Kytkee järjestelmän virransyötön pois päältä (katso s. 311).

④

COMPUTER ON / OFF painike

Käynnistää ja sammuttaa ExacTrac-työaseman.

HUOMAUTUS: järjestelmä voidaan myös käynnistää ja sammuttaa ExacTrac-konsolilla (katso s.
53).

ExacTracin telineen elektroniikka
ExacTracin telineen elektroniikka on järjestelmän ja ulkoisten komponenttien välinen liittymä
lukitusta ja häiriötöntä käsittelyä sekä generaattorin huoltotilaa varten. Siinä näkyvät myös
diagnostiset LED-valot.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Kuva 31
Nro

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

①

ExacTrac-virta

Kytketty kaapin virtaan. Antaa virtaa muille liitäntäosille.

②

Lukitus (ILK)

Analysoi saapuvat lukitussignaalit ja lähettää ne muihin liitäntäosiin (katso s. 71).

③

COM

Yhdistää työaseman ExacTrac-järjestelmään.

④

Robotics

Kytkee Roboticsin ExacTrac-järjestelmään.

⑤

Röntgen

Kytkee röntgengeneraattorin ja röntgenvaroitusjärjestelmän
ExacTrac-järjestelmään.

⑥

Pöytä

Yhdistää pöydän ExacTrac-järjestelmään.

⑦

ILK Beam Status Extensi- Lineaarikiihdyttimen MV-tilan liittymä (vain Varian C-lineaarion
kiihdyttimessä).

⑧

ExacTracin lineaarikiihdyttimen (ET Lin) liitäntäosa
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ExacTracin lineaarikiihdyttimen (ET LIN) liitäntäosa
ET LIN -liitäntäosaa käytetään yhdessä integroitujen Elekta-lineaarikiihdytinten kanssa. Sen avulla
voidaan estää Beam On -toiminto lineaarikiihdyttimessä, jos ExacTracin lukitustilaa ei ole
poistettu.

①
③

②
⑤
⑥

⑦

④

Kuva 32
Nro

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

①

Diag

Virheen merkkivalo.
Punainen: on tapahtunut sisäinen laitteistovirhe.

②

Power

Vihreä: LIN-liitäntäosaan on kytketty virta oikein.

③

Active

Ilmaisee sisäistä toimintaa.

Ohituskytkin

On: tämän avulla lineaarikiihdyttimen käyttäjä voi aktivoida lineaarikiihdyttimen säteen milloin tahansa. Kytkin on asetettava On-asentoon, jos ExacTrac ei ole hoitokäytössä. Tällöin
ExacTracin lukitus ohitetaan.
Gated: tämä on oletus, kun ExacTracia käytetään integroidun
Elekta-lineaarikiihdyttimen kanssa. Tällöin ExacTrac voi automaattisesti asettaa tai poistaa säteen pysäytyslukituksen potilaan asennon mukaan.

⑤

Status

Vihreä: säde sallittu. ExacTrac sallii säteen aktivoinnin, tai
ohituskytkin on On-asennossa.
Ei pala: ExacTrac estää säteen aktivoinnin, tai ohituskytkin
on Gated-asennossa. Valo ei myöskään pala, jos järjestelmään ei ole kytketty virtaa.

⑥

RxD

Ilmaisee, että ExacTrac-työasemasta vastaanotetaan tietoa.

⑦

TxD

Ilmaisee, että ExacTrac-työasemaan lähetetään tietoa.

④

HUOMAUTUS: jos lineaarikiihdyttimen tilana pysyy Gated laitteisto- tai ohjelmistovian vuoksi,
lineaarikiihdyttimen sädettä ei voi enää ottaa käyttöön. Tässä tapauksessa ExacTrac-ohjelmisto
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on joko käynnistettävä uudelleen tai kytkin on asetettava manuaalisesti On-asentoon, jotta hoitoa
päästään jatkamaan.

ExacTrac ILK -liitäntäosa

②

①

③

④
Kuva 33
Nro

Osa

①

Diagnostiset LED-valot

②

POWER-merkkivalo

③

DIAG-merkkivalo (normaaliolosuhteissa ei pala)

④

Mukautettu EXT ILK

ET ILK -liitäntäosaa voidaan käyttää valinnaisten mukautettujen signaalien kytkemiseen. Se
toimitetaan varustettuna vastaavalla päätepistokkeella, kaksi asennettua juontokytkintä mukaan
lukien. Liitin on myös galvaanisesti erotettu ExacTracista. Valinnaisesti kytkettävät signaalit ovat
seuraavat:
• Mukautettu varoitusvalo: Tämän avulla voidaan käyttää asiakaskohtaista varoitusvaloa
Brainlabin ExacTrac-varoitusvalon sijaan. Mukautettu varoitusvalo on kytketty EXT ILK -porttiin.
Liittimessä on kaksi tavallisesti avoinna olevaa releen tappia, jotka suljetaan, kun varoitusvalo
syttyy ExacTracissa.
• Oven kosketin: Laite, joka havaitsee hoitohuoneeseen saapuvan henkilön, esim. oven kosketin
tai valoeste ja joka voidaan kytkeä EXT ILK -porttiin. Liittymän vakiokokoonpanossa odotetaan
käytettävän tavallisesti avoinna olevaa pienpainekytkintä, mutta se voidaan määrittää erittäin
aktiivista käyttövoimaltaan 12 voltin tuloa varten.
• Hätäpysäytys: Hoitohuoneen toinen mukautettu hätäpysäytyslaitteisto voidaan kytkeä EXT ILK
-porttiin. Liittymän vakiokokoonpanossa odotetaan käytettävän tavallisesti suljettuna olevaa
pienpainekytkintä.
Brainlabin asiakastuen on hyväksyttävä mukautettu kytkentä EXT ILK -porttiin.
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Röntgenliitäntäpaneeli (yksittäinen generaattori)

②
①
③

④
⑤

⑥

Kuva 34
Nro

72

Osa

Toiminto

①

SYNC (Synkronointi) -liittimet

Liittävät litteät paneelit ExacTrac-järjestelmään röntgenkuvien
ottoa varten.

②

PWR (Virta) -merkkivalo

Ilmaisee, että järjestelmään on kytketty oikein virta.

③

PC-portti

ExacTrac-työaseman dataliitäntäportti.

④

AUTO/MANUAL MODE
(Autom./man. tila) -kytkin

Tällä kytkimellä testataan röntgenin toimivuus, esim. röntgenvaroitusjärjestelmän toimivuus (katso s. 420).

⑤

WARNING LIGHTS (Varoitusvalot) -portti

Yhdistää röntgenvaroitusjärjestelmän ExacTrac-järjestelmään
(katso s. 80).

⑥

X-RAY GEN. (Röntgengen.) -portti

Yhdistää röntgengeneraattorin ExacTrac-järjestelmään.
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3.3.5

Pöydän liitäntäyksikkö Varian ETR- ja Varian Exact -pöytiä varten

Yleistä
Jos käytät Varian ETR- tai Exact-pöytää yhdessä asianmukaisen Varian Clinac lineaarikiihdytinlaitteiston kanssa, voit ostaa automaattisen pöydän asemointijärjestelmän:
• Pöydän voi säätää vaadittuun asentoon, jonka ExacTrac-ohjelmisto laskee.
• Se mahdollistaa asemoinnin parantamisen ExacTrac Robotics -järjestelmän avulla (katso s.
283).

Pöydän liitäntäyksikkö

③

④

②

⑤

①

Kuva 35
Nro

Osa

Toiminto

①

ET Handpendant Clearance

Osoittaa, että käyttäjä antaa heilurilla tilaa.

②

ET Handpendant Active

Osoittaa, että heiluri on aktivoitu.

③

POW ET

Osoittaa ExacTracin puolelta saatavan virran.

④

POW VMS

Osoittaa Varianin puolelta saatavan virran.

⑤

Data

Osoittaa, että tiedot lähetetään Varian-pöytään.

Heilurin käyttämiseksi pöydän liitäntäyksikkö on liitettävä pöydän heiluripistokkeeseen.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Kun suoritat automaattista pöydän asemointia valvomosta käsin, asemointia on valvottava
tarkoin videomonitorien ja näytön asemointimerkkivalojen avulla. Jos pöytä liikkuu liikaa
(pöytä selvästi liikkuu huomattavasti vaadittua siirtymää enemmän) ja/tai ExacTracissa
näkyvä potilaan asento ei muutu pöydän liikkuessa, asemointiprosessin voi suorittaa vain
hoitohuoneesta käsin.
Automaattisen pöydän asemoinnin saa suorittaa vain, jos käyttäjällä on esteetön
näköyhteys potilaaseen. Asemoinnin aikana on pysyttävä etäällä liikkuvista osista.
Automaattinen asemointimoduuli ei tue Varian Clinac -lineaarikiihdyttimien
ohjelmistoversioita, jotka ovat vanhempia kuin versio 5.4. Ota yhteys paikalliseen Varianin
myyntiedustajaan, jos järjestelmäsi on päivitettävä.
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3.3.6

ExacTrac-heiluri

Käsiheiluri

②
①
Kuva 36
Nro

Osa

Toiminto
Käytetään pöydän ja Roboticsin liikkeen aktivointiin.
Poista liikkeen aktivointia varten heiluri pöydän pidikkeestä ja paina
molempia painikkeita samanaikaisesti.
Kun olet päättänyt heilurin käytön, laita se takaisin pidikkeeseen.
Koukkua ② voidaan käyttää napsauttamaan heiluri pöydän sivukiskoon tai heilurin pidikkeeseen.

①

Käsiheiluri

HUOMAUTUS: ExacTrac-heilurin on oltava pöydän kiskossa tai heilurin pidikkeessä, kun sitä ei käytetä.

ExacTrac-heiluri on sijoitettava niin, että potilas ei pääse siihen hoidon aikana käsiksi.
Varian-pöydät: ExacTrac-heiluri on asetettava pöydän heiluripidikkeeseen. Kaikki Varianheilurit tai muut muiden valmistajien heilurit on sijoitettava niin, että potilas ei pääse niihin
hoidon aikana käsiksi.
Älä paina ExacTrac-konsolissa tai ExacTrac-heilurissa liikkeen aktivointipainikkeita
potilaan liikkeen sallimiseksi MV:n tai kV:n käytön aikana säteen ollessa päällä.
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Toinen heiluri
Päivitysasiakkailla, joilla on yksittäinen HFE-röntgengeneraattori ja Robotics 2.0, liikkeen
käyttöönotto voidaan tehdä valvontahuoneesta käsin toisella valvontahuoneeseen asennetulla
ExacTrac-heilurilla. Tämä johtuu siitä, että ExacTrac-konsolin mukana toimitetaan vain HFEkaksoisröntgengeneraattori.

Kuva 37
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ExacTrac-järjestelmän elektroniikka

3.3.7

Pöydän liikkuminen Varian TrueBeam -lineaarikiihdyttimillä

Yleistä
Jos käytät Varian TrueBeam -pöytää, voit ostaa automaattisen pöydän asemointijärjestelmän.
TrueBeam-pöytien automaattiseen ohjaukseen ei tarvita lisälaitteistoja.
TrueBeam-lineaarikiihdyttimissä on ohjelmistorajapinta (ADI – Auxiliary Device Interface,
lisälaiteliitäntä), jota ExacTrac-järjestelmä voi käyttää pöydän asennon automaattiseen
korjaamiseen.
Katso s. 197.
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3.4

Röntgenlaitteiston käsittely

3.4.1

Perussäteilyturvallisuus

Perusturvallisuus
ExacTrac X-ray -kokoonpanossa röntgenlaitteisto on osa järjestelmää. Tämän laitteiston
turvallinen käyttö voidaan taata vain, jos
• röntgenlaitteistoa käytetään asianmukaisesti suojatussa lääketieteellisessä ympäristössä
• järjestelmää käyttää valtuutettu ammattihenkilö, joka tuntee röntgendiagnostiikan,
röntgengeneraattorin käytön sekä kliinisten sädehoitojen säteilyturvallisuusvaatimukset
• asiaankuuluvia turvallisuusohjeita noudatetaan.
Röntgenlaitteistojen käyttöön liittyy vakava vaara. Valtuuttamattomat henkilöt eivät saa
käyttää röntgenlaitteistoa. Asiakkaan on varmistettava, että laitteiston asennuksen tai
käytön aikana noudatetaan paikallisen lainsäädännön asettamia vaatimuksia.
Röntgenlaitteistoa saa käyttää vain muun valmistajan antamien turvallisuustietojen ja
lisäohjeiden sekä toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Vain valtuutetut ammattihenkilöt saavat käyttää tai huoltaa järjestelmää.

Älä käytä ExacTracia samanaikaisesti muiden röntgenpohjaisten kuvantamisjärjestelmien
kanssa.

Valmistajan tiedot
Röntgenjärjestelmän osien tarkat tiedot ovat saatavissa kyseisen osan valmistajan
dokumentaatiosta:
Röntgenlaite
Röntgengeneraattori
Röntgenputket
Röntgenputkien kollimaattorit

Valmistaja
Spellman High Voltage Electronics GmbH -yhtiö (aiemmalta
nimeltään K&S Röntgenwerk)
Varian Medical Systems Inc.
Brainlab AG (vain ennen vuotta 2011 toimitetuissa järjestelmissä: Eureka Progeny Inc.)

Säteilyturvallisuusviranomaiset
Jos haluat lisätietoja säteilyturvallisuudesta, ota yhteys Suomen säteilyturvallisuusvirastoon.
Jos tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita sekä muita asiaankuuluvia turvallisuuteen
liittyviä varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla potilaan tai käyttäjän vakava
vahingoittuminen tai laitteiston vaurioituminen.
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3.4.2

Röntgensäteilyannos potilaan asemoinnin aikana

Yleistä
ExacTracin röntgenkomponentit täyttävät IEC-standardissa määritetyt vaatimukset, jotka
koskevat potilaan saaman röntgensädeannoksen vähentämistä minimiin asemoinnin työnkulun
aikana.
Potilaan asemoinnin tyypillinen kuva-annos on noin 1 mGy yhtä röntgenkuvaparia kohti.

Röntgenjärjestelmän geometrinen rakenne
17 tuuman ExacTrac X-Ray -lattialaatikko:
Tekijä

Mittaukset

Röntgenputken laserpisteen ja litteän paneelin välinen etäisyys

3,6 metriä

Röntgenputken laserpisteen ja isosentrin välinen
etäisyys

2,3 metriä

Litteän paneelin säteilyherkän alueen koko

20,4 x 20,4 cm

Lattialle asennettu ExacTrac X-Ray -laatikko:
Tekijä

Mittaukset

Röntgenputken laserpisteen ja litteän paneelin välinen
3,1 metriä
etäisyys
Röntgenputken laserpisteen ja isosentrin välinen etäisyys

1,9 metriä

Litteän paneelin säteilyherkän alueen koko

20,4 x 20,4 cm

Kentän koko isosentrin kohdalla

12,5 x 12,5 cm

12 tuuman ExacTrac X-Ray -lattialaatikko:
Tekijä

Mittaukset

Röntgenputken laserpisteen ja litteän paneelin välinen
3,4 metriä
etäisyys
Röntgenputken laserpisteen ja isosentrin välinen etäisyys

2,2 metriä

Litteän paneelin säteilyherkän alueen koko

20,4 x 20,4 cm

Kentän koko isosentrin kohdalla

13,2 x 13,2 cm

Röntgensäteen suodatus
17 tuuman ExacTrac X-ray -lattialaatikko: Röntgenlähdekokoonpano saa aikaan 2,5 mm:n
alumiinilevyä vastaavan säteen kokonaissuodatusvaikutuksen. Tämä suodatus johtuu itse
putkesta, kotelosta, kiinteästä alumiinisuodattimesta ja kollimaattoriyksiköstä.
Lattialle asennettu ExacTrac X-Ray -laatikko: Röntgenlähdekokoonpano saa aikaan 2,5 mm:n
alumiinilevyä vastaavan säteen kokonaissuodatusvaikutuksen. Tämä suodatus johtuu itse
putkesta ja kiinteästä alumiinisuodattimesta. Kollimaattoria käytetään yhdensuuntaistamaan
röntgensäteet litteäpaneelisten tunnistimien koon mukaan. ET-röntgenkollimaattorin aikaansaama
suodatusvaikutus on sama kuin 0,0 mm:n alumiinilevyllä.
12 tuuman ExacTrac X-Ray -lattialaatikko: Röntgenlähdekokoonpano saa aikaan 3,5–4,2 mm:n
alumiinilevyä vastaavan säteen kokonaissuodatusvaikutuksen. Tämä suodatus johtuu itse
putkesta ja 12 tuuman ET-lattialaatikon alumiinisuojuksesta. Alumiinisuojauksen suodatusvaikutus
vastaa 2,8–3,5 mm:n alumiinilevyä kollimaattorin ja peitelevyn välisen kulman mukaan.
Kollimaattoria käytetään yhdensuuntaistamaan röntgensäteet litteäpaneelisten tunnistimien koon
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mukaan. ET-röntgenkollimaattorin aikaansaama suodatusvaikutus on sama kuin 0,0 mm:n
alumiinilevyllä.
HUOMAUTUS: alumiinisuojusta ei saa poistaa tai vaihtaa muihin suojuksiin.
Potilaspöytä suodattaa myös säteilyä. Vastaava suodatusekvivalentti tulee huomioida myös
määritettäessä säteilyn suodatusta. Tässä tilanteessa suodatus vaihtelee sen mukaan, mitä
pöytää ExacTrac-järjestelmässä käytetään.
Katso Brainlabin kuvantamispöytää koskevat tiedot kuvantamispöydän laitteiston
käyttöohjeesta.
Kaikkien muiden pöytien tiedot saa pöydän alkuperäisvalmistajan antamista ohjeista.

Lisäohjeita
Katso s. 26.
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3.4.3

Röntgenvaroitusjärjestelmä

Yleistä
ExacTrac X-Ray -komponentit tarjoavat kolme erilaista röntgenvaroitusjärjestelmävaihtoehtoa:
• ExacTrac-varoitusvalot Brainlabilta
• Asiakkaan varoitusvalon liittymä
• Oven lukituksen liittymä
Varoitusvalo osoittaa, että seuraava käyttäjän toimenpide saattaa laukaista röntgenaltistuksen
painettaessa säteilytyspainiketta.

Röntgenvaroitusjärjestelmä

Kuva 38
• Jos röntgenvaroitusvalo alkaa vilkkua ollessasi hoitohuoneessa, ilmoita välittömästi
lineaarikiihdyttimen ohjauskonsolin käyttäjälle olevasi huoneessa ja poistu hoitohuoneesta
mahdollisimman pian.
• Valot palavat niin kauan, kunnes ohjelmiston röntgenkuvausnäkymästä on poistuttu.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Röntgenvaroitusjärjestelmän asianmukainen toimivuus on tarkistettava säännöllisesti (katso s.
420).
Tarkista ennen röntgenin aktivointia, että vain potilas on hoitohuoneessa.

Asiakkaan varoitusjärjestelmä
Asiakkaan röntgenvaroitusvalo ja oven lukitus voidaan kytkeä ExacTraciin ILK-liittimellä (katso s.
71).
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3.4.4

Röntgenlaitteiston turvallinen käsittely

Lattialaatikoiden käsittelyä koskevia huomautuksia
Suojalevyt kestävät enintään 100 kg:n kuormituksen. Suojalevyt saattavat murtua, jos
niihin kohdistuu tätä suurempi paino.
Peitelevyjen päälle ei saa laittaa teräväkärkisiä esineitä. Muutoin hiilikuituiset
röntgensädeaukot saattavat vahingoittua (koskee vain 17 tuuman lattialaatikkoa).
Huomaa, että röntgensäteily saattaa vahingoittaa sähkölaitteita. Pidä säteen kulkureitti
esteettömänä.
Röntgensäteen eteen ei saa laittaa mitään hoidon aikana.

Suojamaadoituksen impedanssi on testattava säännöllisesti.

Järjestelmän kalibrointi on tarkistettava (kalibrointitarkistus, päivittäinen tarkistus)
vähintään kerran päivässä ja jos jokin on osunut johonkin järjestelmän osaan.
Jos röntgenkuvat näyttävät epäkeskoilta ja/tai osittaisilta, lopeta hoito ja ota yhteys
Brainlabin asiakastukeen. Tämä saattaa olla merkki siitä, että osat ovat siirtyneet
paikoiltaan.
ET-röntgenkollimaattori sisältää lyijyä! Siihen ei saa koskea ilman käsineitä!

Lattialle asennetun ExacTrac X-Ray -laatikon käsittelyä koskevia huomautuksia
Kaikkien huoneeseen töiden aikana tulevien (esim. lääkärien, puhdistushenkilöstön,
sähköasentajien jne.) on saatava koulutusta huoneen sisällöstä ja siihen liittyvästä
kompastumisvaarasta. Sairaalan on toistettava tämä koulutus säännöllisesti ja annettava tätä
koulutusta uusille työntekijöille.
Suojuksen päälle ei saa astua tai istua!

Jos suojuksessa näkyy halkeamia, siitä on ilmoitettava Brainlabin asiakastuelle, joka tulee
vaihtamaan suojuksen.
(Siirrettävät) Kaapit, joiden sisällä olevia tuotteita käytetään järjestelmän käsittelyn tai
potilaan hoidon aikana, on sijoitettava niin, että lattialle asennettu ET-laatikko ei ole
kulkuväylällä (katso Kuva 38).
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Lattialle asennetun laatikon sijoittelu

④

⑤

④

⑥

③

②

Nro

②

①

Osa

①

Potilaspöytä

②

Lääketieteellinen laitteisto

③

Lattialle asennetut laatikot

④

Mitään lääketieteellistä laitetta ei saa viedä pisteviivan yli!

⑤

Lineaarikiihdytin

⑥

Johtokanava

12 tuuman lattialle asennetun ExacTrac X-Ray -laatikon käsittelyä koskevia huomautuksia
ET-lattialaatikon alumiinisen peitelevyn on oltava paikoillaan hoidon aikana.

Järjestelmät, joihin on asennettu pelkkä Elekta-lineaarikiihdytin: Jos ET-lattialaatikon
päälle roiskuu vettä, järjestelmästä ja röntgengeneraattorista on katkaistava virta. Ilmoita
asiasta Brainlabin asiakastukeen äläkä enää käytä järjestelmää.
Jos ET-lattialaatikon päälle roiskuu vettä, järjestelmästä ja röntgengeneraattorista on
katkaistava virta. Avaa alumiinisuojus varovasti. Jos vettä pääsee alumiinilevyn alle (esim.
puulevylle tulee lätäkkö), ilmoita tästä Brainlabin asiakastuelle ja lopeta välittömästi
järjestelmän käyttö. Jos vettä ei näy, sulje alumiinisuojus ja kiinnitä se paikalleen.
Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.
HUOMAUTUS: alumiinisuojusta ei saa poistaa tai vaihtaa muihin suojuksiin.

Röntgenputkien käsittelyä koskevia huomautuksia
Röntgenputket on lämmitettävä kunnolla ennen potilaan hoidon aloittamista ja täysien
röntgenkuvausten suorittamista (katso s. 106).
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Litteiden paneelien turvallinen käsittely
Ole varovainen käyttäessäsi yli 1,8 m:n korkuista laitteistoa (esim. tippapussitelineitä)
litteiden paneelien lähellä. Kehota myös potilaita olemaan erityisen varovaisia paneelin
läheisyydessä. Jos jokin törmää vahingossa litteisiin paneeleihin, ne voivat siirtyä väärään
asentoon. Tällaisissa tapauksissa järjestelmä on kalibroitava uudelleen. Jos paneeleihin
törmätään voimalla, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
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3.5

Kuvanlaatu

Kuvanlaadun tarkistaminen
Kuvanlaadun tarkistus:
Vaihe
Ota laadukkaasta fantomista röntgenkuvia valiten asetuksiksi 75 V ja 50 mAs.
Mittauksessa putken ja fantomin välillä on oltava 25 mm Al.
Laadukkaalla fantomilla on oltava seuraavat ominaisuudet:
• Linjat, joilla mitataan LP millimetriä kohti
• 8 PMMA:sta valmistettua alhaisen kontrastin objektia, joilla on eri syvyys: 0,4 mm / 0,6 mm /
0,8 mm / 1,2 mm / 1,7 mm / 2,4 mm / 3,4 mm / 4,0 mm
• 17 dynaamista CU:sta valmistettua vaihetta (eri syvyyksillä) PMMA-suojakerroksella:
- 4 mm:n PMMA: 0,00 mm / 0,18 mm / 0,36 mm / 0,54 mm / 0,74 mm / 0,95 mm / 1,16 mm/
1,38 mm
- 17 mm:n PMMA: 1,5 mm
- 12 mm:n PMMA: 1,73 mm / 1,96 mm / 2,21 mm / 2,45 mm / 2,7 mm / 2,96 mm / 3,22 mm /
3,46 mm
Vähimmäisvaatimuksina on seuraava näkyvyys:
• Vähintään 1,2 LP/mm
• Vähintään 5 alhaisen kontrastin objektia 8:sta
• Vähintään 15 vaihetta dynaamisen vaiheen kiilan 17:sta
HUOMAUTUS: jotta saadaan vaadittavat laatuominaisuudet, mAs-asetuksia voidaan muuttaa
ohjelmiston kontrastiliukusäätimen käyttöä ja/tai kuvan lähentämistä varten.
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3.6

Säilytys-, puhdistus- ja desinfiointiohjeet

3.6.1

Säilytys

Säilytysolosuhteet
Ympäristön lämpötila

–20–60 °C

Ilmankosteus

10–90 %, tiivistymätön

Ilmakehän paine

700–1 060 hPa

Jos järjestelmän osat ovat vedessä tai jos järjestelmän osille (esim. generaattorille) on roiskunut
vettä, kytke järjestelmä ja generaattori pois päältä ja ilmoita asiasta Brainlabin asiakastukeen.
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3.6.2

Puhdistus

Yleiset puhdistusohjeet
Vain myrkyttömiä, paikallisten asetusten sallimia liuottimia saa käyttää. Puhdistuksen saa
suorittaa vain hyvin ilmastoiduilla alueilla, ja liuottimet tulee hävittää paikallisten asetusten
mukaisesti.
Älä koskaan käytä syövyttäviä puhdistusaineita, liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
Jos et ole varma puhdistusaineen ominaisuuksista, älä käytä sitä.

Kalibrointifantomit
Kalibrointifantomit tulee puhdistaa pehmeällä ja kuivalla liinalla. Markkerikappaleisiin tai
markkeripalloihin ei saa koskea, eikä niihin saa osua millään kostealla.

Röntgenlattialaatikoiden peitelevyt
Puhdista peitelevyt hieman kostutetulla liinalla. Varmista, ettei lattialaatikon sisään pääse nestettä.

Asemointijärjestelmät
Asemointijärjestelmät tulee puhdistaa pehmeällä ja kuivalla liinalla. Markkerikappaleisiin tai
markkeripalloihin ei saa koskea, eikä niihin saa osua millään kostealla.

Infrapunakamera
Vaiheet
1.

Puhdista pöly kustakin valonlähteen suotimesta ja linssistä kameran linsseille tarkoitetulla
pölyhuiskalla (tai -harjalla). Pyyhi pinta varovasti vetämällä harjaa vain yhteen suuntaan.

2.

Pyyhi varovasti valonlähteen suotimen ja linssin pinta Meliseptolia sisältävillä desinfiointipyyhkeillä.

3.

Puhdista kameran muut osat. Älä pyyhi likaa kamerasta valonlähteen suotimiin ja linsseihin. Älä altista kameraa liian kauan kosketukselle pyyhkeen kanssa.

4.

Puhdista valonlähteen suotimet ja linssit käyttämällä monipinnoitetuille linsseille suunniteltua kaupallista puhdistusliuosta (esim. AR66-puhdistusliuosta) ja puhdasta mikrokuidusta
valmistettua optiikan puhdistusliinaa (esim. Hitecloth-liinaa). Älä altista valonlähteen suotimia ja linssejä liian kauan kosketukselle linssinpuhdistusaineen kanssa.

Pinnan vahingoittumisen estämiseksi desinfiointiliinojen ei saa antaa koskea pitkään
kameran pintaan.
Älä puhdista kameraa paperipohjaisilla tuotteilla. Ne voivat naarmuttaa ja vahingoittaa
valonlähteen suotimia.
Tarkista ennen käyttöä, että kamera ja etenkin linssit sekä valonlähteen suotimet ovat
puhtaita ja että niissä ei ole vaurioita.
Puhdista kameran valonlähteen suotimet ja linssit vain tarvittaessa.

86

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

LAITTEISTON YLEISKUVAUS

Tarkistusfantomi
Puhdista ExacTrac-tarkistusfantomi pehmeällä ja kuivalla tai hieman kostutetulla liinalla.

Tietokonekaappi
Vaiheet
1.

Katkaise tietokonekaapista virta, ennen kuin aloitat puhdistuksen.

2.

Puhdista tietokonekaappi hieman kostutetulla liinalla.
Varmista, ettei tietokonekaapin sisään pääse nestettä. Tämä voi aiheuttaa oikosulun.
Älä käytä tietokonekaapin puhdistuksessa suihkutettavia nesteitä.

Haaroitusrasiat
Haaroitusrasiat tulee puhdistaa pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla.

ExacTracin konsoli, heiluri ja pöydän liitäntä
Vaiheet
1.

Katkaise järjestelmästä virta, ennen kuin aloitat puhdistuksen.

2.

Puhdista laitteet hieman kostutetulla liinalla.
Varmista, ettei laitteiden sisään pääse nestettä. Tämä voi aiheuttaa oikosulun.
Älä käytä laitteiden puhdistuksessa suihkutettavia nesteitä.

Röntgengeneraattori
Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, orgaanisia liuottimia tai liuottomia sisältäviä
puhdistusaineita.
Vaiheet
1.

Katkaise generaattorista virta, ennen kuin aloitat puhdistuksen.

2.

Pyyhi generaattori kostealla liinalla.
Varmista, ettei laitteiden sisään pääse nestettä. Tämä voi aiheuttaa oikosulun.
Älä käytä generaattorin puhdistuksessa suihkutettavia nesteitä.

Kattoon kiinnitetty monitorin varsi
Ennen mitään puhdistus- tai desinfiointitoimia irrota heilurijärjestelmä virtalähteestä ja
huolehdi, ettei virtaa voida kytkeä takaisin vahingossa. Puhdistus- tai desinfiointinestettä
ei saa mennä heilurijärjestelmän sisään.
Älä käytä hiovia aineita äläkä emäksisiä, happamia tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita,
etteivät muoviset osat vahingoitu.
• Irrota heilurijärjestelmä virtalähteestä ja huolehdi, ettei virtaa voida kytkeä takaisin
vahingossa.
• Odota tarvittaessa, että laite jäähtyy.
• Pyyhi pinnat hieman kostutetulla liinalla ja käytä tarvittaessa mietoa saippualiuosta
(astianpesuainetta).
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Kosketusnäyttömonitori
Vaiheet
1.

Pyyhi laitteen pinta kostealla liinalla. Nestettä ei saa mennä laitteen sisään. Kaikki sairaaloissa yleisesti käytetyt puhdistus- ja desinfiointiaineet sopivat tarkoitukseen. Älä käytä
hankaavia tuotteita.

2.

Irrota laitteesta kaapelit ja virtajohto ennen puhdistusta tai desinfiointia. Kun irrotat kaapelia, vedä aina liittimestä, älä kaapelista.

3.

Puhdista kaapeli hankaamalla sitä saippuaveteen kostutetulla liinalla. Käytä desinfioiniainetta desinfiointiin. Älä upota kaapelia nesteeseen.

Sähköiskun vaara – Irrota virtalähde verkkovirrasta ja kaikki näytön liitäntäkaapelit ennen
puhdistusta ja desinfiointia. Älä kytke laitteita takaisin verkkovirtaan tai muihin laitteisiin,
ennen kuin kaikki puhdistetut osat ovat täysin kuivia.
Henkilövahingot ja laitevauriot – Noudata tarkkaan valmistajien toimittamia puhdistus- ja
desinfiointiaineiden käyttöä koskevia ohjeita.
Ennen litteän näytön puhdistamista katkaise siitä virta ja irrota 12 VDC liitin tai
virtaliitäntäkaapeli. Älä suihkuta nestemäisiä puhdistusaineita suoraan näytölle. Suihkuta
puhdistusaine liinalle ja pyyhi näyttö puhtaaksi kevyesti liinaa painamatta.

Asemointivarsi
Tuote toimitetaan epästeriilinä, eikä sitä voi steriloida.

Virheellisestä puhdistuksesta ja desinfioinnista aiheutuvat materiaalivauriot: Käytä vain
sen verran puhdistus- tai desinfiointiainetta kuin tarpeen ja poista ylimääräinen neste
kuivalla liinalla. Tuote voidaan puhdistaa ja desinfioida vain manuaalisesti. Käytä laitteen
puhdistukseen ja desinfiointiin vain pehmeää harjaa tai pyyhi se puhtaalla, pehmeällä
liinalla. Älä koskaan käytä metalliharjaa tai teräsvillaa. Puhdistuksessa voidaan käyttää
kevyesti emäksistä yleispuhdistusainetta (saippuavaahtoa), jossa mielellään on tensidejä
ja fosfaatteja. Kaikki sellaiset pintadesinfiointiaineet, joissa ei ole klooria tai klooria
irrottavia yhdisteitä, soveltuvat tarkoitukseen.
Nivelvartta ei saa upottaa nesteisiin. Nivelvarren keskikahva on kiristettävä puhdistuksen
ja desinfioinnin yhteydessä.
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3.6.3

Desinfiointi

Desinfiointiaineet
Nämä desinfiointiohjeet koskevat seuraavia:
• ExacTrac-konsoli
• ExacTrac-heiluri
• ExacTrac-pöydän liitäntäyksikkö
• ET-lattialaatikot
Desinfiointia ei määrätä. Se voidaan tehdä haluttaessa testattuja desinfiointiaineita käyttäen.
Testatut desinfiointiaineet:
Desinfiointiaineen tyyppi

Esimerkki

Alkoholipohjainen

Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylamiinipohjainen

Incidin Plus 2 %

Aktiivihappipohjainen

Perform

Aldehydi-/klooripohjainen

Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

HUOMAUTUS: käytä vain alueellasi myytäviä pintadesinfiointiaineita.
HUOMAUTUS: pintadesinfiointiaineista voi jäädä jäämiä. Ne voidaan poistaa helposti kuivalla
liinalla.
Noudata aina tarkasti desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Muiden kuin ohjeissa mainittujen puhdistusnesteiden, desinfiointipyyhkeiden tai
puhdistusmenetelmien käyttö voi vaurioittaa laitetta. Suosittelemme käyttämään vain
Brainlabin hyväksymiä aineita järjestelmän vaurioitumisen välttämiseksi.
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4

EXACTRACGENERAATTORIN
VALVONTA

4.1

Röntgengeneraattorikokoonpanot

Yleistä
ExacTrac X-Ray -generaattorit ovat saatavilla seuraavissa mahdollisissa kokoonpanoissa.
Kokoonpanosi riippuu lisenssistäsi:
• Yksittäinen generaattori (ilman ohjelmistovalvontaa)
• Yksittäinen generaattori (ohjelmistovalvonnalla)
• Kaksoisgeneraattori (aina ohjelmistovalvonnalla)

Yksittäinen generaattori
Tässä kokoonpanossa röntgenkorjaus- ja tarkistuskuvaukset tehdään kullakin putkella erikseen.
Ohjelmiston työnkulussa vasen ja oikea putki esitetään erillisissä näytöissä aina, kun on otettava
röntgenkuvia. Esimerkki:

Kuva 39
Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

91

Röntgengeneraattorikokoonpanot

Yksittäisen generaattorin ohjelmistovalvonta
Jos lisenssiisi sisältyy röntgengeneraattorin kauko-ohjaus, ExacTrac määrittää
röntgengeneraattorin automaattisesti potilasasetusten tai kulloisenkin kuvaustoimenpiteen
mukaan. Röntgengeneraattorin säteilytysasetukset sekä nykyisen generaattorin tila esitetään
seuraavanlaisilla näyttöalueilla (röntgengeneraattorin ohjaus):

Voit muokata säteilytysasetuksia käsin röntgengeneraattorin ohjauksen avulla, jos automaattisesti
valitut asetukset eivät ole sopivat. Muokattuja arvoja käytetään kulloisenkin potilaan kaikkien
tulevien röntgenkuvausten perussäteilytysasetuksina.
Jos sinulla ei ole ohjelmistovalvontalisenssiä, nämä alueet eivät näy ohjelmistossasi. Säteilytys
voidaan ottaa käyttöön yksittäisen generaattorin röntgenohjauskonsolin säteilytyspainikkeella.

Kaksoisgeneraattori
Tässä kokoonpanossa röntgenkorjaus- ja tarkistuskuvaukset tehdään molemmilla putkilla
nopeasti peräkkäin. Näin saadaan aikaan nopeampi ja tasaisempi työnkulku. Ohjelmiston
röntgenkuvausnäytöissä esitetään molemmat putket. Esimerkki:

Kuva 40
Kuvia ei oteta samanaikaisesti, jotta voidaan välttyä molempien kuvien välisiltä sirontahäiriöiltä ja
vähentää järjestelmän käyttämää enimmäistehoa. Toinen röntgenkuva otetaan muutama
millisekunti ensimmäisen röntgenkuvan valmistumisen jälkeen.

Kaksoisgeneraattorin ohjelmistovalvonta
Kaksoisgeneraattorin kokoonpanoon sisältyy aina röntgenin energia-asetusten
ohjelmistovalvonta. Röntgengeneraattoriohjaus edustaa kahta röntgengeneraattoria.
Säteilytys voidaan ottaa käyttöön ExacTrac-konsolin-säteilytyspainikkeella.
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Turvallisuuteen liittyvä huomautus
Tarkista kaikki röntgenasetukset muokkauksen jälkeen ja ennen röntgensäteilytystä
painamalla Apply-painiketta. Tämä on tarpeen, sillä joissakin tapauksissa generaattori ei
teknisistä syistä hyväksy asetuksia. Apply-painikkeen painamisen jälkeen ExacTrac
näyttää generaattorin todelliset röntgenasetukset.
Tarkista aina ennen röntgensäteilytystä, ovatko valitut röntgengeneraattoriasetukset
käyttökelpoisia.
Varmista, että röntgenasetusten arvot ovat oikeat, sillä järjestelmässä ei ole automaattista
säteilytyksen valvontaa.

Arvojen muokkaaminen
Vaiheet
Voit säätää röntgengeneraattorin säteilytysarvoja napsauttamalla Modify. Röntgenkuvaus
poistetaan käytöstä kyseisessä putkessa.
1.

①
Jos haluat muokata molempia putkia samanaikaisesti, sulje ketjusymboli ① napsauttamalla sitä. Putken 1 arvot kopioidaan putkeen 2.
2.
Säteilytysasetukset painetaan punaisella, jotta käyttäjä huomaa, että molempia putkia
muokataan. Röntgenkuvaus poistetaan käytöstä molemmissa putkissa.
3.

Voit lähettää muokatut säteilytysarvot röntgengeneraattoreihin napsauttamalla Apply.

Ennalta määritetyt röntgenasetukset on tarkistettava ja niitä on mukautettava, kun
hoidetaan ensimmäistä potilasta röntgenkokoonpanotyönkulkua käyttäen.
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5

HOIDON VALMISTELU

5.1

Säteilyä läpäisemättömien viitemarkkerien
implantointi

Yleistä
Implantoituja säteilyä läpäisemättömiä viitemarkkereita käytetään helpottamaan potilaan
asemointia sädehoitoja varten sellaisilla kehon alueilla, joilla sisäelinten liikkumisesta johtuva
kohdealueen liikkuminen on todennäköistä suhteessa luumerkintäpisteisiin ja joilla kohdealueen
näkyvyys ei riitä röntgenkuvassa suoritettavaan paikannukseen.
Kohdealue voidaan paikantaa tarkasti implantoitujen markkereiden perusteella, jos kaikki vaiheet
markkerin implantoinnista kohteen paikantamiseen ExacTracilla suoritetaan huolellisesti ja jos
käyttäjä on ottanut huomioon tekijät, jotka saattavat rajoittaa kohdennustarkkuutta.
Implantoituihin markkereihin perustuvien potilaan hoitomarkkereiden valmistelemiseksi
implantointi on suoritettava kohdealueen läheisyydessä, ja on kuvannettava TT-tietojoukko, joka
sisältää kuvia potilaasta yhdessä markkereiden kanssa. TT-tietojoukkoa käytetään hoidon
suunnitteluun sekä implanttien ja kohteen paikantamiseen hoidon aikana.
Kaikkien implantoitujen markkereiden sijainti ja markkereiden sijaintien muodostama kuvio
vaikuttavat voimakkaasti kohteen paikannuksen tarkkuuteen.

Implantoitujen markkereiden tiedot
Saatavissa on erilaisia markkerityyppejä. Markkerin tyyppi määrittää sen näkyvyyden röntgenissä,
sen automaattisen tunnistuksen onnistumisasteen sekä sen siirtymistodennäköisyyden. ExacTrac
tukee kahta markkerityyppiä:
• Lyhyet markkerit (5 mm:ä lyhyemmät pyöreät tai sylinterimäiset implantoidut markkerit)
• Pitkät markkerit (5 mm:ä pidemmät implantoidut markkerit)
Implantoitujen markkerien on näyttävä riittävän hyvin otetuissa kuvissa. Näkyvyyden
varmistamiseksi fantomista on otettava testiröntgenkuvia niin, että asiaankuuluvat markkerit on
kiinnitetty siihen.
Vain yhtä markkerityyppiä voidaan käyttää hoitoa kohti.
Käytä vain säteilyä läpäisemättömiä implantoituja markkereita, joiden soveltuvuus kohteen
paikannukseen asemointitoimenpiteissä on tarkistettu ja jotka ovat ehdottomasti näkyvissä
röntgenkuvissa.
Käytettävien markkerien tulee olla paikallaan pysyviä, ellei markkerien implantointikohta
toisin edellytä. Sairaala tai klinikka on vastuussa sopivan markkeriryhmityksen
valitsemisesta.

Implantoitujen markkereiden sijainti
Implantoitujen markkereiden sijainti on ratkaisevan tärkeä kohteen paikannustarkkuuden kannalta.
Sijoita markkerit mahdollisimman lähelle kohdealuetta. Markkerin sijainti pysyy tavallisesti
todennäköisemmin muuttumattomana suhteessa kohdeasentoon, jos se on kohteen lähellä.
Erinomaisen tarkkuuden varmistaminen edellyttää kiinteää korrelaatiota markkerin ja
kohdeasennon välillä.
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Asemointia ja tarkistusta varten kohteen ja implantoidun markkerikuvion painopisteen välinen
suuri etäisyys saattaa lisätä kohteen poikkeamaa, jonka aiheuttaa vähäinenkin markkerin
siirtyminen. Tämä johtuu siitä, että täsmäävien poikkeamien aiheuttamaa kiertoa vahvistaa
geometrisesti vipuvaikutus, joka syntyy kohteen etäisyydestä kierron keskiöön nähden.
Vipuvaikutusta ei sovelleta painopisteen täsmäävyyteen (katso s. 441) tai epäonnistuneeseen
isometriseen täsmäävyyteen, joka perustuu käyttäjän asemointi- ja tarkistuspyyntöön. Aiemmin
ilmoitetuista syistä implanttien pitäisi kuitenkin aina sijaita mahdollisimman lähellä kohdealuetta.
Lisätietoja implantoitujen markkereiden sijaintien vaikutuksesta kohteen paikannustarkkuuteen on
seuraavassa kohdassa: s. 444.
Markkerit on implantoitava niin, että ne ympäröivät tiiviisti kohdetta ja ihanteellisessa
tapauksessa niin, että kaikkien implantoitujen markkereiden painopiste vastaa
kohdeasentoa.

Implantoitujen markkereiden lukumäärä
Implantoituihin markkereihin perustuvat hoidot edellyttävät vähintään kahta lyhyttä tai yhtä pitkää
markkeria. Huomaa, että vain yhteen pitkään markkeriin perustuvissa hoidoissa järjestelmä ei voi
havaita kyseisen markkerin mahdollista siirtymistä suhteessa kohteeseen. Huomaa myös, että
kiertojen laskenta ja vastaavat korjaukset edellyttävät vähintään kolmea lyhyttä tai kahta pitkää
markkeria.
ExacTrac tukee kohteen paikannusta, jossa käytetään enintään kuutta lyhyttä tai kolmea pitkää
markkeria.
Kohteen paikannus, jossa käytetään suurempaa määrää implantteja, parantaa muutosten
tunnistamista yksittäisten markkereiden välisissä tilasuhteissa ja saattaa näin osoittaa
markkereiden siirtymisen luotettavammin tai kompensoida siirtymistä tehokkaammin. Toisaalta
suurempi määrä implantteja lisää moniselitteisten täsmäävyystulosten todennäköisyyttä.
Markkereita voidaan implantoida vaadittua enemmän (esim. varamarkkerit, joita käytetään toisten
markkereiden siirtyessä tai niiden näkyvyyteen liittyvissä ongelmissa), ja hoidon aikana voidaan
määrittää vain tietyt markkerit, joita käytetään kohteen paikannukseen. Useampien markkereiden
implantointi kuitenkin lisää myös moniselitteisten täsmäävyystulosten todennäköisyyttä. Näin ollen
ei ole suositeltavaa implantoida enemmän markkereita kuin on kohtuullista ja asianmukaista.
Implantoitujen markkereiden määrä ei saa missään olosuhteissa ylittää kymmentä lyhyttä tai viittä
pitkää markkeria.
Lisätietoja implantoitujen markkereiden sijaintien vaikutuksesta kohteen paikannustarkkuuteen on
seuraavassa kohdassa: s. 444.

Näkymisen tarkistaminen
Implantoitujen markkerien on näyttävä riittävän hyvin otetuissa kuvissa. Näkyvyyden
varmistamiseksi fantomista on otettava testiröntgenkuvia niin, että asiaankuuluvat markkerit on
kiinnitetty siihen.

Riskit
Implantoitujen markkerien siirtyminen heikentää hoidon tehokkuutta, ja siksi markkerien
implantointi tulee suorittaa vähintään viikko ennen hoitosuunnittelussa käytetyn TTtietosarjan kuvaamista. Ota huomioon implantoidun markkerin valmistajan antamat tiedot!
Viitemarkkerien implantointi on monimutkainen ja mahdollisesti vaarallinen toimenpide,
jonka saa suorittaa vain asiantunteva ammattihenkilö, jolla on asianmukainen koulutus.
Kirurgisen toimenpiteen ja implantoidun markkerin valinta on täysin sairaalan tai klinikan
vastuulla. Brainlab ei anna ohjeita tämäntyyppisiin erikoisleikkauksiin liittyen.

Lainsäädäntöön liittyvä huomautus
Implantoituja viitemarkkereita käytettäessä on noudatettava paikallisia asetuksia (esim.
FDA:n hyväksyntää tai erityisiä viranomaisohjeita).
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5.2

Kehomarkkerien kiinnittäminen

Käytettävissä olevat markkerit
Markkeri

Käyttö

Alumiiniset TT-kehomarkkeripallot (ilman heijastavaa infrapunakalvoa tai
heijastavalla infrapunakalvolla)

TT-kuvaus

Muoviset infrapunakehomarkkeripallot

Sädehoito

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Älä käytä kehomarkkereita, jos potilaan asemointiin käytetään asemointijärjestelmää.

Brainlab suosittelee potilaan turvallisuuden ja asemoinnin tarkkuuden takaamiseksi, että
kehomarkkereita kiinnitetään 5–8 kappaletta. Jotta infrapunaseurantaa voidaan käyttää,
kehomarkkereita on oltava vähintään neljä.
Markkerikantoja ei saa kiinnittää vahingoittuneelle tai rikkoutuneelle iholle.

Kehomarkkerien kiinnitys ennen kuvausta
Vaiheet
1.

Tarvittaessa voit ajella potilaan ihokarvat pois pieneltä alueelta, johon markkeri asetetaan.

2.

Puhdista iho alkoholia sisältävällä pyyhkeellä tai sopivalla puhdistusliuoksella.

3.

Poista kunkin markkerikannan muovisuojus ja kiinnitä kanta potilaan iholle. Aseta vähintään osa markkerikannoista kohdealueen lähelle.
Aseta markkerikannat yksiselitteiseen kuvioon kehon vakaisiin kohtiin (esim. lantiolle tai
rintalastalle), joihin hengitysliike ei vaikuta tai joiden kohdalla iho ei pääse siirtymään.

4.

Rajaa jokainen markkerikanta tai kannan keskellä oleva reikä vedenkestävällä tussilla tai
tatuoinnin avulla potilaan iholle.

5.

Paina TT-kehomarkkeripallot lujasti markkerikantoihin.

Kehomarkkerien rajaus iholla

Kuva 41
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Markkerin kiinnittämistä koskevia lisähuomautuksia
Varmista, että markkerin sijainnit on merkitty selvästi potilaan iholle. Näin voit asettaa
markkerit täsmälleen samoihin kohtiin myös myöhemmissä hoitofraktioissa. Virheellinen
markkerin kiinnitys voi johtaa potilaan virheelliseen asemointiin. Sijoita kehomarkkerit
tämän vuoksi aina huolellisesti aiemmin merkittyihin kohtiin.
Kehomarkkerit on vaihdettava 50 käyttökerran jälkeen tai silloin, kun ne ovat selvästi
kuluneita. Heikosti heijastavat markkerit saattavat johtaa potilaan epätarkkaan asemointiin.
Markkerikantojen tarrakalvo on kertakäyttöistä. Jos haluat käyttää markkerikantoja useita
kertoja (suositellaan vain yhden potilaan käyttöön), markkeriin on lisättävä uusi liimatarra.
Brainlab suosittelee, että kehomarkkerit asetetaan epäsymmetriseen kuvioon, sillä
ExacTrac ei pysty aina havaitsemaan symmetrisiä markkerikuvioita. Tällöin potilaan
sijainnin paikannus saattaa tapahtua virheellisesti.
Varmista, että asetat markkerikannat potilaan kehon vakaisiin osiin.

Markkeripallot on kiinnitettävä lujasti yksittäisiin markkerikantoihin.

Älä hyväksy moniselitteistä markkerikokoonpanoa simulaattorin määrityksen aikana.
Muutoin potilaan hoitoasento saatetaan määrittää virheellisesti.
Kiinnitä infrapunakehomarkkerit/liimatarrat vain suoraan potilaan iholle.
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5.3

TT-kuvauksen suorittaminen

5.3.1

Teknisiä seikkoja

Tuettu leikemäärä
Suurin leikkeiden määrä, jonka voi ladata ExacTracissa DICOM RT -tietojoukoista 400

Kuvausalue (pöydän kokonaisliike)
Kuvausalue on pienennettävä tarvittuun pituuteen, eikä se saa ylittää 2 000 millimetriä.

Leikkeiden etäisyys
ExacTrac tukee eri leikkeiden etäisyyksiä sisältäviä tietojoukkoja. Jotta tulokset ovat
mahdollisimman hyviä (DRR-kuvat mahdollisimman tarkkoja), Brainlab suosittelee vakioleikeetäisyyksien käyttämistä koko kuvauksessa.

Kanturin kallistus/kulmanmuodostus
Kallonulkoiset kuvaukset

Kulmanmuodostusta ei sallita missään tapauksessa

Kallon tai pään ja niskan kuvaukset

Vinoleikkeet (±10°) sallitaan, mutta niitä ei suositella

Kuvaussuunta
Kraniaalinen-kaudaalinen tai kaudaalinen-kraniaalinen kuvaus on mahdollista.

Kuva-/pikselikoko
Pysyttävä samana kuvauksen aikana.

Pöydän korkeus
Pysyttävä samana kuvauksen aikana.

Kuvan pakkaus
Tallenna kuvat pakkaamattomassa muodossa.

Matriisikoko
Suositellaan neliöityä, esim. 512 x 512 tai 1 024 x 1 024 (pienennetään kokoon 512 x 512).

Potilaan suunta
Hoitosuunnitelman on oltava Head first, ja se on vietävä ExacTraciin niin, että hoidon suuntana
on Head first. Tuetaan vain päinmakuu- ja selinmakuukuvauksia.
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DICOM RT -tietojen vienti
Isosentrin ja objektien viennissä DICOM RT:n kautta on viitattava vietäviin TT-kuviin.
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5.3.2

Kuvaus

Yleistä
Brainlabin asiakastuelta saa tarvittaessa kuvauksen menettelyohjeen, jossa on täydelliset
kuvausohjeet.

Potilas kuvantamislaitteessa

Kuva 42

Viitejärjestelmien käyttö
Jos käytetään röntgenkorjausta (katso s. 203) tai kartiokeila-TT:tä (katso s. 235), potilas voidaan
kuvata joko viitejärjestelmän kanssa tai ilman sitä.

Käytettävissä olevat viitejärjestelmät
Jos päätät kuvata potilaan viitejärjestelmää käyttämällä, voit käyttää
• kehomarkkereita kallonulkoisille leesioille
• kehyksetöntä SRS:n TT-/angiopaikanninta ja -kohdeasetinta kehyksettömään
sädekirurgiaan.
Nämä markkerit ovat kummassakin tapauksessa tunnetussa sijainnissa potilaan isosentriin
nähden. ExacTrac käyttää yhdessä infrapunakameran kanssa näitä tietoja potilaan esiasemointiin
lineaarikiihdyttimen isosentriin nähden.
Paikantamattomien tietojen kehyksetöntä työnkulkua (katso s. 143) voidaan käyttää, kun
halutaan hyödyntää automaattista esiasemointia kraniaalisissa tapauksissa, joita ei kuvattu
kehyksettömän SRS:n TT-/angiopaikantimen ja -kohdeasettimen kanssa.
Jos kuvaat potilaan ilman viitejärjestelmää, tarvitset jonkin muun keinon, esim. ihomarkkereita,
jolla voit asemoida potilaan etukäteen lineaarikiihdyttimen isosentriin nähden.
Käytä kraniaaliseen asemointiin kehyksettömän sädekirurgian komponentteja ja ExacTracia
tai suorita paikantamattomien tietojen kehyksetön työnkulku (katso s. 143).
Brainlabin kallomaskijärjestelmää ja invasiivista päärengasta ei saa käyttää yhdessä
ExacTracin kanssa, sillä alumiinikehys aiheuttaa kuvien yhdistämisalgoritmiin poikkeaman.

Käytä aina kehyksetöntä sädekirurgista järjestelmää kallohoidoissa. Markkerien
asettaminen maskin päälle aiheuttaa suuria asemointivirheitä, kun yksi tai useampi
markkeri on puoliksi piilossa.
Älä koskaan käytä kehyksetöntä SRS:n TT-/angiopaikanninta ja -kohdeasetinta potilaiden
määrittämiseen ilman ExacTrac-kuvaan perustuvaa korjausta (röntgen tai kartiokeila-TT).
Kuormituksen muutos, joka johtuu kehyksettömän SRS:n TT-/angiopaikantimen ja kohdeasettimen poistamisesta laserpohjaisen kohdistuksen ja potilaan todellisen hoidon
väliltä, johtaisi pystysuoraan siirtymään pöytälevyn elastisen taipumisen vuoksi. Lisäksi
tarkkuus olisi rajallista maskijärjestelmää koskevan potilaan pään
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uudelleenasemointitarkkuuden vuoksi. Kehyksettömään SRS:n TT-/angiopaikantimeen ja kohdeasettimeen liitettäviä tulosteita on käytettävä vain MLC-muodon vahvistamiseen
valokentän avulla ja karkeiden kohdistusvirheiden (käännetyt kuvajoukot, väärä
suunnitelma jne.) poissulkemiseen ensimmäisen hoitofraktion aikana. Lopullisen
hoitoasennon on aina perustuttava yksinomaan ExacTracilla suoritettuun kuvapohjaiseen
korjaukseen.
Älä säädä kehyksetöntä SRS:n TT-/angiopaikanninta ja -kohdeasetinta huoneen lasereiden
mukaan.

Kehyksetön sädekirurgia
Jotta potilaalle voidaan antaa hoitoa kehyksettömällä sädekirurgiajärjestelmällä käyttämällä
kehyksetöntä sädekirurgiahoitojärjestelmää, kehyksetön SRS:n TT-/angiopaikannin ja kohdeasetin on sisällytettävä TT-kuvaussarjaan. Katso TT-kuvausta koskevat tiedot potilaan
tukijärjestelmän laitteiston käyttöohjeesta.
• Koska alaleuka liikkuu, potilaan alahampaat ja alaleuka tulee jättää pois kallohoitojen TTkuvauksista.
• Vaihtoehtoisesti alaleuan voi poistaa kuvasta kuvien yhdistämisen aikana käyttämällä
ExacTracin tutkittavan kohdealueen toimintoa.
Jos potilas kuvataan ilman viitejärjestelmää tai jos DICOM-liitännän kautta on tuotu ulkopuolisen
valmistajan suunnittelujärjestelmän paikantamattomia kuvatietoja, potilaan sijainnin seurantaan
hoidon aikana on käytettävä kehyksetöntä sädekirurgista asemointijärjestelmää (katso s.
176). Jotta paikantamatonta kehyksetöntä työnkulkua ja automaattista esiasemointia voidaan
käyttää, katso s. 143 ja suorita kuvatut vaiheet.
ExacTrac ei tue muiden valmistajien stereotaktisia paikallistimia.

Kallonulkoiset hoidot
Jotta kallonulkoisten leesioiden hoito voidaan suorittaa kehomarkkereita käyttämällä,
• TT-kuvauksen aikana tulee käyttää vähintään viittä alumiinista TT-kehomarkkeripalloa, jotka
sisällytetään TT-kuvaussarjaan
• Jos käytät muovisia infrapunamarkkereita TT-kuvauksen aikana, ExacTrac ei pysty
automaattisesti havaitsemaan markkereita TT-kuvauksessa.
Jos potilas kuvataan ilman viitejärjestelmää, ET-asemointijärjestelmää ja -asemointivartta on
käytettävä pöydän asennon seurantaan hoidon aikana (katso s. 178).

Leikkeen paksuus
Kuvausleikkeiden sopiva paksuus vaihtelee hoidettavan alueen ja vaaditun tarkkuuden mukaan.
Ohuita leikkeitä (2 mm tai vähemmän) suositellaan erityisesti selkärangan yläosaa hoidettaessa,
jotta välilevyt pystytään kuvaamaan kunnolla.
Varmista, että TT-leikkeen paksuus on mahdollisimman ohut alueella, johon kehomarkkerit
sijoitetaan. Suurin leikkeen paksuus ei saa ylittää 3 mm, sillä muutoin markkerin tunnistus
ja potilaan asemointi voivat tapahtua epätarkasti.

Asemointitarkkuus
Voit taata myöhemmän asemoinnin tarkkuuden varmistamalla, että TT-kuvaussarjassa ei
ole liikeartefaktoja. Jos havaitset huomattavia liikeartefaktoja, potilas on kuvattava
uudelleen.
Varjoaineen avulla otettu TT-kuvaus ei sovellu asemointiin hoidon aikana, sillä se johtaa
virheelliseen kuvien yhdistämiseen.
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6

JÄRJESTELMÄN
KÄYNNISTÄMINEN

6.1

Järjestelmän käynnistäminen

6.1.1

ExacTrac-järjestelmän tavallinen käynnistys

Virran kytkeminen järjestelmään
Vaiheet
1.

Aseta muuntajan ohjauspaneelissa (katso s. 68) verkkovirtavarokekytkin I-asentoon
(PÄÄLLÄ).

2.

Varmista, että
• ExacTrac-konsolin oranssi valmiustilan ilmaisin (katso s. 53),
• tai järjestelmän ohjauspaneelin (katso s. 68) vihreät BUILDING POWER -ilmaisimet
palavat merkkinä siitä, että verkkovirta on käytettävissä.

3.

• Paina System On -painiketta (I) ET-konsolissa.
• Vaihtoehtoisesti voit painaa SYSTEM ON -painiketta järjestelmän ohjauspaneelissa.

4.

Varmista, että
• Vihreä System-virtamerkkivalo ExacTrac-konsolissa
• tai SYSTEM ON -painike järjestelmän ohjauspaneelissa
palaa merkkinä siitä, että virtaa syötetään nyt kaikkiin ExacTrac-järjestelmäkomponentteihin.

Työaseman käynnistäminen
Työasema käynnistyy automaattisesti, kun järjestelmään kytketään virta. Työasemaa ei tarvitse
käynnistää erikseen.
Älä kytke tai irrota verkkovirralla toimivia osia, kun järjestelmä on käynnistetty. Muutoin
seurauksena voi olla järjestelmän peruuttamaton vahingoittuminen.

Käyttöolosuhteet
Ympäristön lämpötila

15–40 °C

Ilmankosteus

10–75 %, tiivistymätön

Ilmakehän paine

795–1 060 hPa

Suuret lämpötilanmuutokset (> 5°) saattavat aiheuttaa järjestelmässä epätarkkuutta.
Käyttäjän on suoritettava suurten lämpötilanmuutosten yhteydessä kalibroinnin tarkistus.
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Jos järjestelmän käynnistymisen jälkeistä 60 minuutin esilämmitysaikavaatimusta ei
noudateta, seurantaan tulee yli 2 mm:n epätarkkuuksia.
Jos järjestelmässäsi on ajastinkytkin, Brainlab suosittelee, että järjestelmä käynnistetään
tällä kytkimellä vähintään 60 minuuttia ennen järjestelmän käyttöä.
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6.1.2

Röntgengeneraattorin käynnistys

Yleistä
Järjestelmään kytketään virta sen omalla ohjauskonsolilla.

Kaksoisgeneraattorin ExacTrac-konsoli

①

Kuva 43
Nro
①

Osa
Järjestelmän virtakytkin

Kaksoisgeneraattorin käynnistäminen
Generaattoriin kytketään automaattisesti virta ExacTrac-ohjelmistosta, kun käytetään
kaksoisröntgeniä.

Yksittäisgeneraattorin röntgenohjauskonsolit

①
Kuva 44
Nro
①

Osa
Virtakytkimet

Yksittäisen röntgenkonsolin käynnistäminen
Vaihtoehdot
Kytke röntgengeneraattoriin virta painamalla ohjauskonsolin painiketta.
Ohjauskonsolin ulkoasu voi vaihdella laitteistoversion mukaan, mutta konsolin toiminnot ovat samanlaiset.
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6.1.3

Röntgenputken esilämmitys

Yleistä
Röntgenputket on lämmitettävä kunnolla ennen potilaan hoidon aloittamista ja täydellisten
röntgenkuvien ottamista. Näin on tehtävä seuraavista syistä:
• Jos putket ovat pidemmän aikaa käyttämättä, putkien sisäpinnasta voi hajaantua tyhjiöön
kaasua ja muita hiukkasia, minkä seurauksena tyhjiö heikentyy. Jos putkea käytetään tämän
jälkeen korkealla jännitteellä ja virralla, putkessa tapahtuu kipinöintiä. Nämä kipinät saattavat
vahingoittaa putkea ja generaattorin elektroniikkaa.
• Jos anodi on kylmä, suuren tehon aiheuttamat lämpövaikutukset voivat saada anodin rungon
halkeamaan, jolloin putki vahingoittuu.

Esilämmityksen yleiskuvaus
Järjestelmän vahingoittuminen voidaan estää joko tavallisella esilämmitys-, vakioimis- tai
kalibrointitoimenpiteellä.
• Näiden toimenpiteiden aikana on aina varmistettava, ettei putken enimmäislämpökapasiteetti
ylity.
• Jos laitetta ei ole käytetty yli kuuteen kuukauteen, putkia on lämmitettävä vähintään yhden
tunnin ajan valmiustilassa ennen ensimmäisten kuvien ottamista.
• Jos putki kuumenee liikaa, ExacTrac ei salli enää röntgenkuvauksia (katso s. 204).

Putken perusesilämmitys
Putken esilämmitys saattaa olla tarpeen, koska kylmä anodi johtaa suurelle teholle altistumisesta
aiheutuviin lämpövaikutuksiin, jolloin anodin runko halkeaa, ja putki vahingoittuu
peruuttamattomasti.
Generaattorin käynnistysasetukset on esiohjelmoitu perusesilämmitystä varten.
Putken perusesilämmitys on suoritettava:
• joka aamu ennen hoitoa
• yli 1–2 tunnin pituisten taukojen jälkeen.
On suoritettava seuraavat toimenpiteet:
• 5 säteilytystä 20 sekunnin tauoin
• suositellut generaattorin asetukset: 70 kV/100 mA/100 ms (10 mAs)

Röntgenputken vakiointi
Putken vakiointi saattaa olla tarpeen seuraavista syistä:
• Kun anodi on kylmä, suuren tehon aiheuttamat lämpövaikutukset voivat saada anodin rungon
halkeamaan, jolloin putki vahingoittuu peruuttamattomasti.
• Kaasu ja muut hiukkaset saattavat hajota putkien sisäpinnalta tyhjiöön, mikä johtaa tyhjiön
heikentymiseen. Jos putkea käytetään tämän jälkeen korkealla jännitteellä ja virralla, putkessa
tapahtuu kipinöintiä. Nämä kipinät saattavat vahingoittaa putkea ja generaattorin elektroniikkaa.
Vakiointi on suoritettava,
• jos putkia ei ole käytetty pitkään aikaan (3–4 viikkoon)
• jos putket kipinöivät. Generaattorien eri virheviestit saattavat antaa vihjeen kipinöinnistä,
etenkin jos viestit näkyvät vain korkeammilla energiatasoilla. Vakiointitoimenpiteen avulla
voidaan selvittää korkein mahdollinen energia ilman kipinöintiä.
On suoritettava seuraavat toimenpiteet:
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Vaiheet

1.

Tee alkusäteilytys seuraavasti:
• pienimmällä sallitulla virta-asetuksella (10 mA tai vähemmän), keskitason jännitteellä
(70 kV) ja pitkiä säteilytysaikoja käyttäen järjestelmissä, joita ei valvota ohjelmistolla
• alhaisella mAs-asetuksella (noin 1 mAs) ja keskitason jännitteellä (70 kV) järjestelmissä, joita valvotaan ohjelmistolla.
Jos kipinöintiä esiintyy edelleen, ota yhteyttä Brainlab-huoltoon, sillä putki saattaa vahingoittua peruuttamattomasti.

2.

Lisää tämän jälkeen jännitettä 10 kV:n lisäysaskelin ja toista säteilytykset. Jatka, kunnes
jännite nousee enimmäistasolle.

Röntgenputken kalibrointi
Generaattorissa on jokaiselle siihen liitetylle putkelle kalibrointitaulukko, jonka perusteella voidaan
määrittää röntgenputkien laitetoleranssi. Kalibroinnin aikana on määritettävä sopivat arvot, jotta
putkea voidaan käyttää ihanteellisella hehkutusvirralla. Muutoin putki saattaa heikentyä
ennenaikaisesti.
Kalibrointi on suoritettava:
• putken asennuksen jälkeen
• jos röntgenlaitteistoa ei ole käytetty yli kuuteen kuukauteen.
On suoritettava seuraavat toimenpiteet:
• Mitään käyttäjän suorittamia toimenpiteitä ei tarvita, sillä Brainlabin asiakastuki suorittaa
kalibroinnin.
• Lisätietoja on K&S Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG:n laatimassa generaattorin
dokumentaatiossa.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Röntgenputki voi ylikuumentua, jos sitä käytetään virheellisesti tai jos tarvittavia
turvallisuuteen liittyviä varotoimia ei noudateta. Liian useiden pikakäynnistysten
suorittaminen voi vahingoittaa käynnistysyksikköä ja putkikokoonpanoa sekä aiheuttaa
ylikuumentumisen. Tämä voi johtaa järjestelmän vakavaan vahingoittumiseen, esim.
kuuman öljyn vuotamiseen.
Jos röntgenlaitteistoa ei ole käytetty yli kahteen viikkoon, jännite ei saa ylittää 110 kV
ensimmäisten 10 säteilytyksen aikana.
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6.2

ExacTrac-ohjelmiston käynnistys

Yleistä
ExacTrac-potilasasemointiohjelmiston voi käynnistää, kun ExacTrac-järjestelmä on käynnistetty
ja kun lisävarusteisiin, kuten kameraan ja työasemaan, on kytketty virta.
Ulkoiset USB-muistitikut ja USB-kiintolevyt on irrotettava ennen potilaan hoitoa.

Taustapalvelut
Ennen kuin ExacTrac-ohjelmisto käynnistetään, taustapalvelujen on oltava käynnissä. Ne
käynnistetään automaattisesti järjestelmän käynnistyksen yhteydessä. Tämä voi kestää joitakin
minuutteja. Kun palvelut on asianmukaisesti käynnistetty, ExacTrac voidaan käynnistää. Jos
ExacTrac käynnistetään liian pian, näyttöön tulee virheviesti.

Palvelujen tila voidaan tarkistaa painamalla tehtäväpalkin symbolia ①.

①
Kuva 45
Näyttöön tulee Service Manager GUI, josta näkyy, mitkä palvelut ovat käynnissä:
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Kuva 46
Jos taustapalveluissa tapahtui virhe, siitä ilmoitetaan. Voit korjata virheen käynnistämällä palvelut
uudelleen Service Manager GUI:sta.

Kuva 47
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Virhe palveluissa
Jos ExacTrac on käynnissä, kun taustapalveluissa tapahtuu virhe, näyttöön tulee varoitusikkuna:

ExacTrac täytyy sulkea ja palvelut käynnistää tämän jälkeen uudelleen. Kun palvelut on
käynnistetty ja ne toimivat oikein, käynnistä ExacTrac uudelleen.

Ohjelmiston käynnistyskuvake

Kuva 48

Ohjelmiston käynnistys
Vaiheet
1.

Käynnistä ohjelmisto kaksoisnapsauttamalla ExacTrac-työaseman käynnistyskuvaketta
työpöydällä.

2.

ExacTrac-käynnistysnäyttö tulee esiin.

3.

ExacTrac suorittaa ohjelmistoa avattaessa seuraavat toimet:
• ExacTrac tarkistaa, onko ExacTrac Robotics nolla-asennossa. Tarvittaessa ExacTrac
Robotics keskitetään niin, että se on nolla-asennossa potilaan hoitoa varten.
• Jos kytketään röntgen- tai kaksoisgeneraattori, se käynnistyy automaattisesti.
• Jos ExacTrac kytketään Varian-järjestelmään ADI:n (Auxiliary Device Interface, lisälaiteliitäntä) välityksellä, yhteys muodostetaan automaattisesti.

ExacTracin käyttö
ExacTracin käyttöä varten on ensin kirjauduttava sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla:

Kuva 49
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6.2.1

Ohjelmiston yleiskuvaus

Ohjelmiston yleiset toiminnot
Osa

Toiminto

Välilehtisivut

• Apply vahvistaa muutokset sulkematta esillä olevaa valintaikkunaa.
• OK vahvistaa muutokset ja sulkee esillä olevan valintaikkunan.
• Cancel sulkee näkyvissä olevan valintaikkunan. Kaikki tehdyt
muutokset hylätään.

• Back siirtää sinut takaisin edelliseen ohjatun toiminnon näkymään.
• Next siirtää sinut seuraavaan ohjatun toiminnon näkymään.
• Finish lopettaa nykyisen ohjatun toiminnon.
Ohjattujen toimintojen nä• Cancel sulkee ohjatun toiminnon näkymän. Kaikki valitut asetukset
kymät
hylätään.
HUOMAUTUS: Next-painikkeen napsauttamisen sijaan on nopeampaa painaa näppäimistön N-painiketta.
Vihjeruutu
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Vihjeruudussa näytetään nykyistä vaihetta koskevia kommentteja ja
ohjeita.
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7

JÄRJESTELMÄN
ASETUKSET

7.1

Yleiset asetukset

Yleistä
Yleisten asetusten avulla voit määrittää järjestelmän oletusasetukset.

Yleisten asetusten käyttö
Napsauta General Settings System Settings -välilehdellä.

Kuva 50
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7.1.1

Näyttöasetukset

Näyttöasetusten käyttö
Vaihtoehdot
Voit muuttaa infrapuna-asemointinäytöllä näkyviä näkymiä (katso s. 186) valitsemalla View-välilehden General Settings -valintaikkunassa.

View-välilehti

Kuva 51
Osa

Toiminto
Left Laser View

Seurantanäkymät näytetään pää → jalat -katsekulmasta.

Right Laser View

Seurantanäkymät näytetään jalat → pää -katsekulmasta.

Display Video

Aktivoi videonäytön tarkastelemiseksi.

Display DRR

Aktivoi DRR-kuvien tarkastelemiseksi.

Valinnan vahvistus
Voit vahvistaa valintasi painamalla Apply- tai OK-painiketta.
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7.1.2

Kehomarkkerin oletustarkkuusasetukset

Tarkkuusasetusten muokkaaminen
Vaihtoehdot
Voit muuttaa oletusarvoisia kehomarkkereiden asemoinnin tarkkuusasetuksia valitsemalla Accuracy-välilehden General Settings -valintaikkunassa.
HUOMAUTUS: näitä tarkkuusasetuksia käytetään myös, jos olet ostanut lisävarusteena saatavan
Varian-lineaarikiihdyttimien tahdistamattomien hoitojen potilasvalvontaominaisuuden.

Accuracy-välilehti

Kuva 52

Käytettävissä olevat asetukset
Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus
Tarkkuuden katsotaan olevan hyväksyttävä, jos siirtymisvektorin pituus (pystysuoran, pitkittäisen ja lateraalisen siirtymän tuloksena
syntyvä vektori) sekä Long.-, Lat.- ja Couch Angle -kulmat ovat pienemmät kuin kynnysarvot, jotka on asetettu kohdassa ①.
HUOMAUTUS: siirtymien kohdalla OK-merkki määräytyy vektorin pituuden ja yksittäisten arvojen etäisyyspalkkien mukaan. On mahdollista, että kaikki etäisyyspalkit näyttävät OK, mutta OK-kuvake ei näy.
Tällaisessa tapauksessa siirrä pöytää lähemmäksi nollaa.

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

115

Yleiset asetukset

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

Järjestelmä varoittaa heikentyneestä tarkkuudesta, jos se havaitsee
poikkeaman OK-alueelle ① määritetyn rajan ja Low Accuracy -kohtaan ② määritetyn kynnysarvon välillä sekä siirtymis- että kiertopoikkeamissa.
Jotta tarkkuuden voidaan taata olevan sopiva, kehomarkkerin seurannan suurin kynnysarvo tulee asettaa mahdollisimman pieneen arvoon.

Tarkkuus katsotaan alhaiseksi, jos sekä siirtymis- että kiertopoikkeamista saadut arvot ylittävät kynnysarvon, joka on asetettu kohdassa
②.

HUOMAUTUS: tämän välilehden asetuksia käytetään oletusasetuksina tuotaessa uutta potilasta
ja käytettäessä kehomarkkereita asemointiin. Voit määrittää potilaskohtaiset tarkkuusasetukset
katsomalla seuraavaa kohtaa: s. 141.

Hengitysliikettä koskevia huomautuksia
Hengitysliike voi vaikuttaa kehomarkkerien perusteella tehtävään asemointiin. Tästä syystä
erittäin matalaa tai korkeaa kynnysarvoa tulee välttää, sillä se voi estää pöydän tarkan
asemoinnin.

Valinnan vahvistus
Voit vahvistaa valintasi painamalla Apply- tai OK-painiketta.
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7.1.3

Muistutusasetukset

Muistutusasetusten käyttö
Vaihtoehdot
Voit säätää kalibroinnin ja tulostuksen esikatselun automaattisia muistutuksia avaamalla Reminder-välilehden General Settings -valintaikkunassa.

Reminder-välilehti

Kuva 53

Kalibrointimuistutukset
Vaihtoehdot
Never remind of Calibration

Järjestelmä ei anna muistutusta kalibroinnin suorittamisesta.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

Järjestelmä antaa järjestelmän käynnistyksen aikana muistutuksen kalibroinnin suorittamisesta askellusruudun avulla syöttämäsi arvon mukaan.

Katso s. 327.

Tulostuksen esikatselun muistutukset
Vaihtoehdot
Never prompt for print preview.

Järjestelmä ei anna kehotusta avata tulostuksen esikatselu ennen potilastietojen sulkemista.

Prompt for print preview before discarding a patient.

Järjestelmä antaa kehotuksen avata tulostuksen esikatselu ennen potilastietojen sulkemista.
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Vaihtoehdot
Automatically open print preview when discarding a patient.

Tulostuksen esikatselu avautuu automaattisesti ennen potilastietojen sulkemista.

Katso s. 377.

Valinnan vahvistus
Voit vahvistaa valintasi painamalla Apply- tai OK-painiketta.
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7.1.4

Tilt Module -asetukset

Yleistä
Sen mukaan, mitä pöytää käytetään nousu- ja keinumiskulmien korjaamiseen potilaan asemoinnin
yhteydessä, tällä välilehdellä voidaan ottaa käyttöön ExacTrac Robotics tai Perfect Pitch.

Tilt Module -asetusten käyttö
Vaihtoehdot
Voit käyttää ExacTrac Roboticsin tai Perfect Pitchin kulmakompensointiasetuksia avaamalla
Tilt Module -välilehden General Settings -valintaikkunassa.
HUOMAUTUS: nämä asetukset ovat käytettävissä vain, jos olet ostanut ExacTrac Robotics- tai
Perfect Pitch -lisenssin.

Tilt Module -välilehti

Kuva 54
Osa

Toiminto

6D Fusion

• Kun DRR-kuvia verrataan röntgenkuviin, järjestelmä voi määrittää
ja korjata siirtymis- ja kiertosiirtymät.
• Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä, jotta asemointitarkkuus olisi mahdollisimman hyvä.

Implantoidun markkerin yhdistämisen perusteella laskettuja kierrosmääriä käytetään potilaan asemoinnissa. Jos valintaruudun valinImplanted Marker Fusion ta on poistettu, implantoitujen markkerien yhdistämisessä lasketaan
vain siirtymissiirto huolimatta käytettyjen implantoitujen markkerien
määrästä.
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ExacTrac Robotics
Osa

Robotic Tilt enabled

Toiminto
Salli ExacTrac Roboticsin käyttöönotto ja nousu- ja keinumiskulmien korjaamiseksi.
HUOMAUTUS: tämän asetuksen avulla voit poistaa Roboticsin käytöstä laitteen toimintahäiriön, alhaisen akun varauksen tms. yhteydessä.

HUOMAUTUS: tämän välilehden asetuksia käytetään oletusasetuksina tuotaessa uutta potilasta.
Kun haluat määrittää potilaskohtaiset kulmakompensointiasetukset, valitse Set Positioning
Defaults -välilehti Patient Settings -kohdasta (katso s. 141).
HUOMAUTUS: molempien aktivointi:
• Robotic Tilt enabled yleisten asetusten Automatic Angular Compensation -kohdassa ja
Couch Top Pitch/Roll potilasasetuksissa,
jotta ne tulevat voimaan.
Varmista ennen Robotic Tilt enabled -valinnan poistamista ExacTracin General Settings valintaikkunassa, että ExacTrac Robotics on nolla-asennossa. Muutoin ExacTrac Robotics
jää kallistuneeseen asentoon, kun ExacTrac sammutetaan.

Perfect Pitch
Jos käytössä on Perfect Pitch yhdessä ADI 3.0 -kokoonpanon kanssa, se voidaan ottaa käyttöön
Tilt Module -välilehdellä.

Kuva 55
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Osa

Toiminto

Salli Perfect Pitchin käyttöönotto nousu- ja keinumiskulmien korjaamiseksi.
Perfect Pitch Tilt enabled HUOMAUTUS: tämän asetuksen avulla voit poistaa Perfect Pitchin
käytöstä laitteen toimintahäiriön tms. yhteydessä.
HUOMAUTUS: tämän välilehden asetuksia käytetään oletusasetuksina tuotaessa uutta potilasta.
Kun haluat määrittää potilaskohtaiset kulmakompensointiasetukset, valitse Set Positioning
Defaults -välilehti Patient Settings -kohdasta (katso s. 141).
HUOMAUTUS: molempien aktivointi:
• Perfect Pitch Tilt enabled yleisten asetusten Automatic Angular Compensation -kohdassa
ja
Couch Top Pitch/Roll potilasasetuksissa,
jotta ne tulevat voimaan.
Varmista ennen Perfect Pitch Tilt enabled -valinnan poistamista ExacTracin General
Settings -valintaikkunassa, että Perfect Pitch on nolla-asennossa.

Valinnan vahvistus
Voit vahvistaa valintasi painamalla Apply-painiketta.
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7.1.5

Generaattorin esiasetukset

Generaattorin esiasetusten käyttö
Vaihtoehdot
Voit käyttää röntgengeneraattoreiden energiaesiasetuksia avaamalla Generator Presets -välilehden General Settings -valintaikkunassa.

Generator Presets -välilehti

Kuva 56
Vaihtoehdot
Voit lisätä hoitotyypin röntgenesiasetuksen painamalla Add Preset ja syöttämällä nimen ja arvon.
Voit poistaa esiasetuksen valitsemalla sen ja painamalla Delete Preset.
Voit muuttaa esiasetusta valitsemalla sen ja painamalla Edit Preset.
Ennalta määritetyt röntgenasetukset on tarkistettava ja niitä on mukautettava
ensimmäisessä potilaan hoidossa, jossa käytetään röntgenkokoonpanotyönkulkua.

Valinnan vahvistus
Voit vahvistaa valintasi painamalla Apply-painiketta. Sitten voit joko avata valintaikkunassa uuden
välilehtisivun tai poistua valintaikkunasta painamalla OK-painiketta.
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7.2

Käyttäjienhallinta

7.2.1

Oikeuksien ja salasanojen määrittäminen

Yleistä
Sairaalan verkonvalvoja voi määrittää valittuja lääkäreitä rekisteröidyiksi käyttäjiksi seuraavasti:
• hyväksyntäoikeudet, jotta kuvien yhdistäminen voidaan hyväksyä, esim. laskutustarkoituksiin
• kalibrointioikeudet esim. lääkäreille
• perusoikeudet terapeuttien kaltaisille peruskäyttäjille.
HUOMAUTUS: vain ExacTrac-pääkäyttäjä voi lisätä, muokata tai poistaa käyttäjätilejä. Brainlabin
asiakastuki on määrittänyt pääkäyttäjän salasanan etukäteen, eikä sitä voi poistaa.

Salasana-asetusten käyttö
Vaihtoehdot
Voit hallita käyttäjiä valitsemalla User Manager System Settings -välilehdellä.

Käyttäjienhallinta

Kuva 57

Uuden käyttäjän lisäys
Vaiheet
1.

Kirjaudu sisään käyttäjänä, jolla on käyttäjienhallintaoikeudet.

2.

Valitse Add User. Näkyviin tulee valintaikkuna.

3.

Syötä User Name -kenttään käyttäjätunnus.

4.

Anna Password-kenttään asianmukainen salasana ja vahvista salasana syöttämällä se
vielä Retype Password -kenttään.
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Vaiheet
5.

Napsauta Save. User Rights -valintaikkuna tulee näkyviin.

6.

Valitsemalla valintaruudut voit myöntää uudelle käyttäjälle oikeudet. Voit lisätä uuden
käyttäjän Registered Users -luetteloon painamalla Done.

7.

Poistu valintaikkunasta painamalla Done-painiketta.

HUOMAUTUS: ole huolellinen syöttäessäsi salasanoja, sillä niissä huomioidaan kirjainkoko.

Muita toimintoja
Kun käyttäjä on valittu luettelosta, kyseinen käyttäjä voidaan myös poistaa Remove User painiketta painamalla. Lisäksi käyttäjän salasanaa voi muokata painamalla Change Password painiketta ja syöttämällä uuden salasanan.
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7.3

Tietoja ExacTracista

Tuote- ja lisenssitiedot
System Settings -välilehdellä näet nykyisen ExacTrac-version tiedot sekä tällä hetkellä
asennettuna olevat käyttöoikeuden alaiset ominaisuudet:

Kuva 58
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POTILASTIETOASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN

8.1

Potilastiedoston lataus

8.1.1

Potilaan manuaalinen lataaminen

Ennen aloittamista
Varmista ennen potilastiedoston avaamista, että järjestelmä on kalibroitu oikein (katso s. 327).
Ennen potilaan asemointia järjestelmän kalibrointitarkkuus on aina tarkistettava Daily
Check -toiminnon avulla – erityisesti silloin, jos laitteistoon on törmätty, esim. jos litteät
paneelit ja tippapulloteline ovat törmänneet toisiinsa.

Potilaan valinta ExacTracissa

Kuva 59
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Potilaan lataus ExacTraciin
Vaiheet
1.

Valitse haluttu potilas Select Patient -välilehdellä.

2.

Vahvista potilaan valinta ja lataus ExacTrac-järjestelmään painamalla Open Patient -painiketta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Tarkista, että Open Patient -valintaikkunassa näkyvät oikeat potilastiedot (potilaan nimi ja
tunnus ja suunnitelman päivämäärä).
Varmista, että ExacTraciin ladattu hoitosuunnitelma vastaa lineaarikiihdyttimelle ladattua
hoitosuunnitelmaa. Varmista myös isosentrin koordinaatit vertaamalla niitä
hoitosuunnittelujärjestelmän tulosteeseen. Tämä on erityisen tärkeää, jos
hoitosuunnitelma on päivitetty mahdollisen kanturin/pöydän törmäyksen, kasvaimen
kutistumisen, tehostussuunnittelun jne. huomioimiseksi.
Varmista, että kliinikko on määrittänyt asianmukaisen menettelytavan, ja varmista, että
ExacTraciin ladattu hoitosuunnitelma vastaa lineaarikiihdyttimelle ladattua
hoitosuunnitelmaa. Varmista, että jos hoitosuunnitelmaa muokataan ExacTraciin
lähettämisen jälkeen, myös ExacTrac-työasemalla oleva suunnitelma päivitetään.

Potilastietojen tuonti
Jos vaadittu potilas ei ole valittavissa Patient List -alueella, voit tuoda tiedot.
Katso s. 390.
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8.1.2

Potilaan automaattinen lataus Varian-järjestelmissä

ARIA
Jos käytät ExacTracia Varian Clinac- tai Varian TrueBeam -järjestelmässä, jonka varusteisiin
kuuluu lisälaiteliitäntä (ADI) sekä ARIA Record and Verify -järjestelmänä, ExacTrac avaa
automaattisesti vastaavan tietojoukon aina, kun potilas ladataan lineaarikiihdyttimeen ja kun
ExacTrac -ohjelmisto on Select Patient -välilehdellä.
ExacTracissa sinua kehotetaan avaamaan vastaava potilas. DICOM PLAN UID -tunnuksella
varmistetaan, että avataan oikeat vastaavat tiedot.

Kuva 60

MOSAIQ
Jos käytät ExacTracia Varian Clinac- tai Varian TrueBeam -järjestelmää, jonka varusteisiin kuuluu
ADI, ja MOSAIQia Record and Verify -järjestelmänä, on suoritettava säteen kartoitus, ennen kuin
automaattinen potilaan lataaminen on mahdollista (katso s. 130). Jos säde on kartoitettu
lineaarikiihdyttimessä avatun potilaan kohdalla ja jos ExacTrac on Select Patient -välilehdellä,
ExacTrac avaa vastaavan tietojoukon automaattisesti. Käyttäjää pyydetään avaamaan potilas.

Kuva 61
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8.1.3

Säteen kartoitus MOSAIQilla varustetuissa Varian-järjestelmissä

Yleistä
Tuotaessa DICOM-suunnitelmaa MOSAIQiin, MOSAIQ muuttaa suunnitelmainstanssin UIDtunnusta. ExacTrac ei voi palauttaa suunnitelmaa MOSAIQista muokkauksen jälkeen. Tämän
vuoksi suunnitelmat ovat erilaisia ExacTracin ja lineaarikiihdyttimen puolella.
Säteen kartoitusprosessin avulla varmistetaan automaattinen potilaan lataus ja säteen/isosentrin
yhdenmukaisuustarkistukset. Säteen kartoitus on suoritettava kerran potilasta kohti ennen
ensimmäistä hoitoa, mutta se voidaan avata ja sitä voidaan muuttaa myöhemmin milloin tahansa.
HUOMAUTUS: jos potilastietoja muokattiin MOSAIQissa, ja ne täytyy tuoda uudelleen
ExacTraciin, vanhat potilastiedot on poistettava ennen uusien tuontia. Näin vältetään ongelmat
säteen kartoituksessa.

Potilaan tunnuksen mukaan suodatettu potilasluettelo

Kuva 62

Vakiotyönkulku
Vaiheet
1.

130

Jos potilas on avattu lineaarikiihdyttimessä, ExacTrac tarkistaa, onko säteen kartoitus jo
olemassa kyseisen potilaan kohdalla. Potilasvalintasivun on oltava aktiivinen ExacTracissa.
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Vaiheet

2.

3.

• Jos säteen kartoitusta ei ole suoritettu, potilasvalintasivun potilasluettelo suodatetaan
potilaan tunnuksen mukaan. Potilasluettelossa ovat vain potilaat, joilla on erityinen potilaan tunnus. Voit peruuttaa suodattimen käytön painamalla Remove Filter. Potilas on
valittava ja avattava ensimmäistä kertaa manuaalisesti ExacTracissa. Siinä tapauksessa säteen kartoitusikkuna avataan automaattisesti sen jälkeen, kun potilasasetukset on
määritetty ensimmäistä kertaa.
• Jos säteen kartoitus on jo suoritettu kyseisen potilaan kohdalla, potilas avataan automaattisesti (katso s. 129).
• Jos vastaavan potilaan säteen kartoitus on jo suoritettu, mutta sen suunnitelmainstanssin UID-tunnus on muuttunut MOSAIQissa kartoitustoimenpiteen jälkeen, potilasvalintasivun potilasluettelo suodatetaan potilaan tunnuksen mukaan. Säteen kartoitusikkunassa kaikki ExacTrac-suunnitelman säteet on lueteltu oranssilla pääkentässä, mikä viittaa
siihen, että ne on kartoitettu aiemmin.
Säteen kartoitusikkunassa kaikki ExacTrac-suunnitelman säteet on lueteltu harmaalla
pääkentässä, mikä viittaa siihen, että niitä ei vielä ole kartoitettu. Oranssilla pääkentässä
luetellut säteet viittaavat siihen, että ne on kartoitettu aiemmin, mutta niiden suunnitelmainstanssin UID-tunnus on muuttunut MOSAIQissa.
Voit suorittaa säteen kartoituksen valmistelemalla säteen lineaarikiihdyttimessä.
Lineaarikiihdyttimen MOSAIQ-suunnitelman säteen ominaisuuksia (katso alla) verrataan
ExacTracissa lueteltujen säteiden ominaisuuksiin. Jos tarkalleen yksi ExacTracissa oleva suunnitelma vastaa lineaarikiihdyttimessä valmisteltua sädettä, se kartoitetaan automaattisesti ja se muuttuu siniseksi. Jos useat säteet vastaavat toisiaan säteen ominaisuuksia koskevassa ExacTrac-suunnitelmassa, kartoitus laaditaan ensimmäisen vastaavan säteen mukaan. Käyttäjälle ilmoitetaan useasta kartoituksesta. Lisäksi kyseisen säteen luetteloon lisätään säteen numeroa ja nimeä koskevat tiedot MOSAIQ-suunnitelmasta.
HUOMAUTUS: Brainlab suosittelee, että säteen kartoitus suoritetaan kaikkien rivin säteiden kohdalla, jotta tulevaisuudessa voidaan varmistaa turvallinen ja nopea hoito.
Sinun on soveltuvin osin suoritettava säteen valmistelu kunkin lineaarikiihdyttimen MOSAIQ-suunnitelmassa olevan hoitosäteen kohdalla.

4.

Jokainen säde kartoitetaan automaattisesti ExacTracissa edellyttäen, että se on luettelossa, että se on ainutkertainen ja että säteen ominaisuudet täsmäävät.

5.

Jos valmisteltua sädettä ei voida kartoittaa, säde mainitaan toisessa taulukossa punaisella.

6.

Napsauta säteen kartoituksen päätyttyä Done ja hyväksy suunnitelman kartoitus. Säteen
kartoitus tallennetaan kyseisen potilaan myöhempiä hoitoja varten (automaattinen potilaan lataus ja säteen/isosentrin yhdenmukaisuustarkistukset).

7.

Säteen kartoitusnäyttö suljetaan, ja IR Positioning -sivu tulee näkyviin. Suorita hoito tavanomaiseen tapaan. Säteen kartoituksesta saatuja tietoja käytetään nyt sekä automaattiseen potilaan avaamiseen että säteen/isosentrin yhdenmukaisuustarkistuksiin hoidon aikana. Katso s. 187.

Säteen ominaisuudet ovat seuraavat:
• potilaan tunnus
• DICOM-isosentrikoordinaatit (0,0,0, jos koordinaatteja ei ole)
• pöydän kulma
• suunniteltu kanturin liike (käynnistys- ja pysäytyskulma / kierron suunta; 0 / ei mitään, jos tietoja
ei ole)
• säteen nimi.
HUOMAUTUS: tarkista, että DICOM-isosentrikoordinaatit on tuotu oikein MOSAIQiin. Jos
koordinaatit puuttuvat, yritä viedä myös TT ja rakennesarja iPlan RT -ohjelmasta MOSAIQiin.
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Työnkulun kaavio
Open Patient on
Truebeam

Does a plan
mapping exist for
that patient?
No

Yes
Automatic patient
loading in
ExacTrac

Filter of
patient list
by patient ID
in ExacTrac

Open
corresponding
patient manually in
ExacTrac

Press in the
„Beam“ field

Yes

Want to repeat/
reset beam
mapping?
No

Beam
mapping
window opens
autom.

Repeat for each beam

Beam mapped
automatically in
ExacTrac

Yes

Press „Reset“ in
Beam Mapping
Window

Treat the patient
as usual.

Prepare beam on
Truebeam

Does a unique
matching beam
exist in ExacTrac
plan?

No

Beam listed in red
in ExacTrac in a
separate table

Mapping finished
Press „Done“
button to finish
beam mapping

Approve beam
mapping

Beam
mapping
saved in
xml file

Kuva 63
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Beam Mapping -valintaikkuna

①

②
③

⑧

④

⑦
⑥

⑤

Kuva 64
Nro

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

①

Potilaan tiedot

Tarkista tämän avulla, että kartoitetaan oikea potilas (sama
kuin lineaarikiihdyttimessä avattu potilas).

②

Sininen säde

Kartoitettu säde.

③

Harmaa säde

Kartoittamaton säde.

④

Punainen säde

Säde, jota ei voida kartoittaa.

⑤

Oranssi säde

Säde, joka on jo kartoitettu, mutta jonka suunnitelmainstanssin UID-tunnus muutettiin MOSAIQissa.

⑥

Done

Vahvistaa ja tallentaa kartoitetun suunnitelman.

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

133

Potilastiedoston lataus

Nro

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

⑦

Cancel

Säteen kartoitusikkuna suljetaan kartoitettuja säteitä tallentamatta. Kaikki muutokset menetetään.

⑧

Reset

Ikkunan kartoitettujen säteiden kartoitus poistetaan, ja kaikki säteet luetellaan jälleen harmaalla. Säteen kartoitus on
aloitettava uudelleen alusta.

Säteen kartoituksen muokkaaminen
Säteen kartoitusvalintaikkunaa voidaan käyttää milloin tahansa säteen kartoitusprosessin
muokkaamiseen tai toistamiseen.
Vaiheet
Napsauta ... ExacTracin sädekentässä:

1.

Voit käyttää säteen kartoitusvalintaikkunaa napsauttamalla valintaikkunassa Mapping:

2.

Tarkista, että ExacTracissa kartoitettu suunnitelma vastaa lineaarikiihdyttimessä avattua
suunnitelmaa.

Yleisiä huomautuksia
• Sen jälkeen, kun suunnitelma on viety hoidonsuunnittelujärjestelmästä MOSAIQiin ja
ExacTraciin, säteen ominaisuuksia ei saa muuttaa MOSAIQissa (säteen nimi, pöydän kierto,
kanturin kulma jne.). ExacTracissa tarvitaan tarkalleen samat säteen ominaisuudet kuin
MOSAIQissa, sillä muussa tapauksessa säteitä ei voida kartoittaa.
• Jos hoitoon tarvitaan asetuskenttiä, ne on lisättävä suunnitelmaan MOSAIQissa ennen säteen
kartoituksen suorittamista. Ne sisällytetään suunnitelmaan tuntemattomina säteinä, ja ne on
valtuutettava manuaalisesti (paina F8-näppäintä, katso s. 194). Varmista valitun säteen ja
isosentrin oikeellisuus sekä pöydän kulma, sillä tässä tapauksessa ExacTrac ei tarkista sitä.
Katso s. 188. F8-näppäintä käytetään ainoastaan asettelusäteilykeilaa varten.
• Kun säteen kartoitus on suoritettu, suunnitelmaa voidaan muuttaa MOSAIQissa. Mahdolliset
muutokset (kuten säteen poissulkeminen, säteen tai asetuskentän lisääminen) johtaa uuteen
suunnitelmainstanssin UID-tunnukseen, jota ExacTrac ei tunnista. Siinä tapauksessa
olemassa oleva säteen kartoitus on nollattava ja suoritettava uudelleen.
• Jos suunnitelmaan TÄYTYY tehdä varsinaisia muutoksia, kyseiset muutokset on tehtävä
TPS:ssä ja muokattu suunnitelma on vietävä uudelleen MOSAIQiin ja ExacTraciin ja on
suoritettava uusi säteen kartoitus, jotta voitaan taata, että molemmilla puolilla on vastaavat
suunnitelmat. iPlan RT -ohjelmasta tehtävän viennin aikana CourseID-tunnus on laskettava
yhteen (katso s. 390).
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• Kun säde valmistellaan lineaarikiihdyttimessä ja kun ExacTracissa näytetään tuntematon säde
(se ei ole tunnetun isosentrin kartoitettu säde) tai väärä suunnitelma (isosentrille ei ole
kartoitettu sädettä tai säteen ominaisuudet ovat erilaiset), varmista ensin, että ladataan oikea
potilas ja suunnitelma:
- Jos sädettä ei ole kartoitettu aiemmin, muokkaa säteen kartoitusta kuvauksen (s. 134)
mukaan ja kartoita säde.
- Jos säteen parametreja on muutettu ja se on viety vain MOSAIQiin, vie se myös
ExacTraciin ja suorita koko säteen kartoitus uudelleen.
- Voit valtuuttaa säteen manuaalisesti (F8) vain, jos sitä ei voida kartoittaa lainkaan. Varmista
siinä tapauksessa huolellisesti valitun säteen ja isosentrin oikeellisuus sekä pöydän kulma,
sillä tässä tapauksessa ExacTrac ei tarkista sitä (katso s. 188).
Manuaalista valtuutusta voidaan käyttää vain, jos se on välttämätöntä. Kun valtuutus on
suoritettava manuaalisesti painamalla F8-näppäintä, varmista huolellisesti, että potilas on
asemoitu oikein suhteessa valittuun säteilykeilaan, isosentriin ja pöydän kulmaan, sillä
tässä tapauksessa ExacTrac ei tarkista sitä.
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8.1.4

Potilaan avaaminen moni-isosentrisuunnitelmia varten

Potilaan avaaminen moni-isosentrisuunnitelmia varten (TrueBeam)
Potilaan avaaminen moni-isosentrisuunnitelmia varten (esim. Eclipsestä):
Vaiheet
1.

Valitse hoidettava potilas TrueBeam-hoitosovelluksesta ja avaa potilas hoitoa varten.
ExacTracissa valittu potilassuunnitelma näytetään ADI Open Patient -valintaikkunassa,
jos se on ETX-tietokannassa.

2.

Valitse hoitosovelluksessa hoitokohta (isosentri).
ExacTrac vastaanottaa päivitetyn suunnitelman tai potilastiedot.

3.

Paina Open ADI Open Patient -valintaikkunassa.
Sekä ExacTracin että TrueBeam-lineaarikiihdyttimen suunnitelmat vastaavat nyt toisiaan.

Potilaan avaaminen moni-isosentrisuunnitelmia varten (Novalis Tx)
Potilaan avaaminen moni-isosentrisuunnitelmia varten (esim. Eclipsestä):
Vaiheet
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1.

Valitse hoidettava potilas Novalis Tx 4D -konsolissa ja avaa potilas hoitoa varten.
ExacTracissa valittu potilassuunnitelma (ensimmäinen hoitokohta) näytetään ADI Open
Patient -valintaikkunassa, jos se on ETX-tietokannassa.

2.

Voit hoitaa ensimmäistä hoitokohtaa (isosentri) napsauttamalla Open ADI Open Patient valintaikkunassa.

3.

Voit hoitaa toista, kolmatta hoitokohtaa jne. napsauttamalla Cancel ADI Open Patient valintaikkunassa ja avaamalla asianmukaisen potilassuunnitelman manuaalisesti.
Kun säde valmistellaan, ExacTracin asemointinäytöllä näytetään, vastaavatko lineaarikiihdyttimeen ja ExacTraciin ladatut suunnitelmat toisiaan (katso s. 187).
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8.2

Potilastietojen asetukset

Yleistä
Kun potilastiedot ladataan ensimmäistä kertaa tuonnin jälkeen, siirryt automaattisesti ohjattuun
potilasasetustoimintoon, jossa voit muokata oletusarvoisia asetuksia valitun potilaan mukaisiksi.
Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat suoritettavan hoidon mukaan.

Potilasasetusten muokkaaminen
Potilasasetukset voidaan määrittää ennen varsinaista potilaan hoitoa, ja ne tallennetaan
myöhempiä hoitofraktioita varten.
Vaihtoehdot
Voit muokata joitakin asetuksia niiden ensimmäisen määrittämiskerran jälkeen painamalla Patient Settings Select Patient -välilehdellä (katso alla oleva taulukko).
Kun lataat potilastiedot vähintään yhden hoitofraktion suorittamisen jälkeen, saat kehotteen valita
vain nykyisen hoidon isosentrin.
ExacTrac siirtyy automaattisesti infrapuna-esiasemointiin sellaisten potilaiden kohdalla, joilla on
vain yksi isosentri.

Käytettävissä olevat asetukset
Asetukset

Onko asetus käytettävissä myös napsauttamalla
Patient Settings -painiketta?

Hoitoaiheet

Ei

Kehomarkkerien sijainnit

Kyllä

Asemoinnin oletusarvot

Kyllä

DRR-asetukset

Kyllä

Implantoitujen markkerien sijainnit

Kyllä

Virtuaalisen isosentrin määritys

Kyllä

Nykyisen isosentrin valinta

Ei – siirtymisvalikon Select Isocenter -valinnalla voi
kuitenkin tehdä säätöjä milloin tahansa

Potilasasetukset määrittävät useita parametreja, jotka vaikuttavat suoraan potilaan
asemointiin. Brainlab suosittelee vahvasti, että nämä asetukset määrittää lääkäri ja/tai
käytettävän hoitosuunnitelman luonut fyysikko.

Uskottavuustarkistus
ExacTracin uskottavuustarkistuksella tunnistetaan epäuskottavat potilasasetukset. Jos
asemoinnin tarkkuusasetusarvot ovat uskottavuuskynnyksen ulkopuolella, näytetään varoitus.
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Kuva 65
Sen jälkeen kaikki asemoinnin tarkkuusasetusarvot nollataan oletusarvoihin, ja käyttäjä palaa
ohjattuun potilasasetustoimintoon.
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8.3

Hoitoaiheet

8.3.1

Hoitoaiheiden määritys

Yleistä
Ohjatun potilasasetustoiminnon ensimmäisessä vaiheessa voidaan luoda ExacTrac-järjestelmällä
suoritettuja hoitoja koskevat tilastot.

Set Indication -näkymä

Kuva 66

Hoitoaiheen valinta
Vaiheet
1.

Valitse Set Indication -näkymässä asianmukainen hoitoaihe näytössä olevasta luettelosta.

2.

Kun olet tehnyt haluamasi valinnan, vahvista asetukset ja jatka seuraavaan ohjatun toiminnon näkymään painamalla Next-painiketta.
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8.4

Lääkärin määrittäminen

Yleistä
Tässä ohjatun potilasasetustoiminnon vaiheessa voit määrittää potilaasta vastaavan lääkärin
nimen potilaan yhteyteen.

Set Assigned Physician

Kuva 67

Lääkärin määrittäminen
Vaihe
Valitse lääkärin nimi avattavasta luettelosta.
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8.5

Asemoinnin oletusarvojen asettaminen

Yleistä
Voit säätää tämän vaiheen tarkkuuden toleranssiarvoja, jotka on tallennettu ja joita on sovellettu
tähän potilastiedostoon.
HUOMAUTUS: tässä kuvattu OK-merkin toiminta koskee ExacTracin versioita 6.1 ja ExacTrac
6.2 (ja kaikkia ExacTracin version 6.0.3 jälkeisiä versioita). Näissä versioissa myös
kiertopoikkeamat on otettu huomioon. Katso aiempia versioita koskevat tiedot ExacTracin
kliinisen käyttöohjeen 6.0 versiosta 1.1 tai 1.2.

Set Positioning Defaults -näkymä
Näyttöä kuvataan yksityiskohtaisesti seuraavilla sivuilla.

Kuva 68

Viitejärjestelmän valinta
Valitse haluamasi viitejärjestelmä Positioning based on... -alueelta:
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①

②

③

Kuva 69

④

Kuva 70

⑤

Kuva 71
Nro

①

142

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

Body Marker Configuration

Tämä aktivoi potilaan asemoinnin määritettyjen kehomarkkerien perusteella kallonulkoisissa hoidoissa.
Potilaan liikkeen voi tunnistaa hoidon aikana, mutta hengitysliike voi heikentää asemointitarkkuutta.
Kehomarkkereita voidaan käyttää myös pelkästään potilaan
ennalta tehtävään isosentriin asemointiin.
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Nro

②

③

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

Reference Star/Array

Potilaspöydän voi asemoida röntgenkorjausta varten käyttämällä
• ET-asemointitähteä ja -asemointivartta
• ET-asemointijärjestelmää ja -asemointivartta.
HUOMAUTUS: valitse tämä vaihtoehto myös käytettäessä
Elekta-viitekehystä (katso s. 184).

Cranial Positioning Array

Pään ja niskan hoitoja voi seurata kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän avulla.
Jos hoitosuunnitelma perustuu paikannettuun tietojoukkoon,
tämä vaihtoehto valitaan automaattisesti (katso ④).
Kun halutaan suorittaa paikantamattomien tietojen kehyksetön työnkulku, suorita alla esitetyt vaiheet.

⑤

Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Katso yllä oleva Cranial Positioning Array -kohta. Tämä
vaihtoehto näytetään vain Set Positioning Defaults -kohdassa, jos potilas on suunniteltu muun valmistajan hoidonsuunnittelujärjestelmällä ja kuvattu Brainlabin kehyksettömällä
SRS:n TT-/angiopaikantimella ja -kohdeasettimella.

Kehyksetön sädekirurgia paikantamattomilla potilastiedoilla
Kun halutaan käyttää kehyksetöntä hoitoa paikantamattomilla potilastiedoilla, potilaan TTkuvauksen ja erityisesti potilaan isosentrin suhde kehyksettömään kallon asemointijärjestelmään
on määritettävä. Tätä varten sisäisesti tallennettu kehyksettömän SRS:n alustan TT-kuva ja
potilaan kuva on yhdistettävä, ennen kuin potilaan hoito aloitetaan. Yhdistäminen on tehtävä
kerran jokaisen potilaan kohdalla (ennen ensimmäistä hoitoistuntoa).
Kehyksettömälle työnkululle on ominaista:
• automaattinen esiasemointi
• alemmat tarkkuuskynnykset
• alustavan korjauksen jälkeen vaaditaan tarkistus.
Edellytykset:
• immobilisaatioon käytetään Brainlabin SRS-maskijärjestelmää
• Brainlabin kehyksettömän SRS:n maskin runko näkyy potilaan TT-kuvassa
• TT-kuvauksessa ei tarvita Brainlabin kehyksettömän SRS:n TT-/angiopaikanninta ja kohdeasetinta
• tarvittava lisenssi on saatavilla.
Hoidon suunnitteluun voidaan käyttää mitä hoidonsuunnittelujärjestelmää tahansa. Paikantamista
iPlan RT Imagessa ei tarvita.
Vaiheet
1.

Valitse viitejärjestelmäksi Cranial Positioning Array.
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Vaiheet
Napsauta Yes kysymykseen, halutaanko kehyksettömän SRS:n maskin runko havaita.

2.

• Kyllä: johtaa yhdistämissivulle, jossa potilaan TT-kuva ja tallennettu Brainlabin SRS:n
maskin rungon TT-kuva yhdistetään.
• Ei: asettaa IR-viitteeksi kallon asemointijärjestelmän, mutta ei suhdetta potilaan isosentriin.
Aloita maskin rungon ja TT:n yhdistäminen napsauttamalla Automatic.

3.
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Vaiheet
Tarkista Brainlabin SRS:n maskin rungon yhdistämistulos huolellisesti Overlay-liukusäädintä käyttäen. Yhdistämistuloksen parantamiseksi tutkittavaksi kohdealueeksi on määritetty SRS:n maskin rungon alue (voidaan näyttää aktivoimalla Show VOI). Kolmiulotteisessa näkymässä oikealla ylhäällä näkyvää aluetta voidaan pyörittää hiirellä vetämällä ①.
Jos haluat lisätietoja yhdistämisen tarkistuksesta, katso s. 248.

①

4.

Kun yhdistäminen on valmis, Positioning based on… -asetukseksi valitaan Cranial Positioning Array (Frameless, Fused). Jos asemoinnin viitettä halutaan muuttaa, potilaan
tiedot on tuotava uudelleen.

5.

Asemointitarkkuus

②

①
Kuva 72
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Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus
Tarkkuuden katsotaan olevan hyväksyttävä, jos siirtymisvektorin pituus (pystysuoran, pitkittäisen ja lateraalisen siirtymän tuloksena
syntyvä vektori) sekä Long.-, Lat.- ja Couch Angle -kulmat ovat pienemmät kuin kynnysarvot, jotka on asetettu kohdassa ①.
HUOMAUTUS: siirtymien kohdalla OK-merkki määräytyy vektorin pituuden ja yksittäisten arvojen etäisyyspalkkien mukaan. On mahdollista, että kaikki etäisyyspalkit näyttävät OK, mutta OK-kuvake ei näy.
Tällaisessa tapauksessa siirrä pöytää lähemmäksi nollaa.

Järjestelmä varoittaa heikentyneestä tarkkuudesta, jos se havaitsee
poikkeaman OK-alueelle ① määritetyn rajan ja Low Accuracy -kohtaan ② määritetyn kynnysarvon välillä sekä siirtymis- että kiertopoikkeamissa.
Jotta tarkkuuden voidaan taata olevan sopiva, kehomarkkerin seurannan suurin kynnysarvo tulee asettaa mahdollisimman pieneen arvoon.

Tarkkuus katsotaan alhaiseksi, jos sekä siirtymis- että kiertopoikkeamista saadut arvot ylittävät kynnysarvon, joka on asetettu kohdassa
②.

HUOMAUTUS: nämä tarkkuusasetukset pätevät nykyiselle potilastiedostolle. Voit käyttää
kehomarkkerien asemointiin oletusarvoisia tarkkuusasetuksia tutustumalla seuraavaan kohtaan:
s. 115.

Hengitysliike
Hengitysliike voi vaikuttaa kehomarkkerien perusteella tehtävään asemointiin. Tästä syystä
erittäin matalaa tai korkeaa kynnysarvoa tulee välttää, sillä se voi estää pöydän tarkan
asemoinnin.

Röntgentarkistuksen kynnysarvon määritys

Kuva 73
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Vaihe
Määritä enimmäiskynnysarvo X-Ray Verification -alueella.
Määritä tämä kynnysarvo mahdollisimman pieneksi, jotta tarkkuus on mahdollisimman suuri
röntgentarkistuksen aikana (katso s. 265).
Millimetreinä määritettyä kynnysarvoa sovelletaan kaikkiin siirtymispoikkeamiin (poikittainen, pitkittäinen ja pystysuuntainen). Asteina määritettäviä kynnysarvoja sovelletaan kaikkiin kiertopoikkeamiin (pystykallistus, keinumiskulma ja pöydän kulma), jotka on laskettu siirtoa varten röntgentarkistuksen jälkeen. Jos vähintään yksi siirtymis- tai kiertoarvoista ylittää määritetyn kynnysarvon, arvo näytetään punaisella, ja käyttäjä voi käyttää siirtoa (katso s. 267).

Automatic Treatment Beam Interlock
Jos Automatic Treatment Beam Interlock -toiminnolle on voimassa oleva lisenssi ja oikea
laitteistokokoonpano, X-ray Monitoring -valintaruutu voidaan aktivoida. Tällöin MV-säteilykeila
pysäytetään ja näyttöön tulee Beam Cut Off -tilakuvake, jos röntgenseuranta tai pikatarkistus on
toleranssialueen ulkopuolella.

Jos säteen katkaisutoiminto on pysäyttänyt säteen, varmista, että lineaarikiihdytin asetetaan pois
käytöstä, ennen kuin hoitohuoneeseen mennään sisään.
Säteen katkaisua ei saa käyttää hengityksen tahdistukseen.

Kulmakompensoinnin määritys

Kuva 74
Vaihtoehdot
Valitse Couch Top Pitch/Roll enabled -valintaruutu Automatic Angular Compensation -alueella, jos haluat käyttää Perfect Pitchiä tai ExacTrac Roboticsia (katso s. 283) kallistuskulmien korjaukseen.
Jos haluat käyttää pöydän automaattista kiertoa, valitse Couch Auto Rotation enabled -valintaruutu.
HUOMAUTUS: jos järjestelmässä on pöydän automaattinen kierto-ominaisuus, pöydän kulman
voi kompensoida vain kerran, alustavan röntgenkorjauksen jälkeen. Suurin korjattava
kiertopoikkeama on 3°.
HUOMAUTUS: Automatic Angular Compensation -kohdan asetukset on aktivoitava sekä
yleisissä asetuksissa että potilasasetuksissa (katso s. 119), jotta ne tulevat voimaan.

Röntgentarkistuksen toiminnan määrittäminen
Röntgentarkistus on valinnainen useimmissa työnkuluissa.
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Kuva 75
Vaihtoehdot
Valitse Force Verification after initial X-ray Correction -valintaruutu, jos haluat ExacTracin
vaativan röntgentarkistusta alustavan röntgenkorjauksen jälkeen. Tämä toiminto on oletusarvoisesti aktivoitu ja erittäin suositeltu kraniaalisissa tapauksissa, joissa käytetään Cranial Positioning Array -järjestelmää.
Valitse Force Verification after Couch Rotation -valintaruutu, jos haluat ExacTracin vaativan
röntgentarkistusta jokaisen 7 astetta ylittävän pöydän kierron jälkeen. Tämä toiminto on oletusarvoisesti aktivoitu ja erittäin suositeltu kraniaalisissa tapauksissa, joissa käytetään Cranial Positioning Array -järjestelmää.
Esimerkki: Force Verification after Couch Rotation ja kolme kenttää sisältävä suunnitelma on
aktivoitu seuraavasti:
Kenttä A: 0°
Kenttä B: 5°
Kenttä C: 10°
Aloitetaan kentästä A suorittamalla korjaus ja alustava tarkistus, jotta ExacTracin tila on OK.
Siirry kenttään B ja kierrä pöytää. OK-tila pysyy muuttumattomana.
Kenttään C siirtymisen ja pöydän kiertämisen jälkeen käyttäjän on suoritettava tarkistus.
Siirryttäessä takaisin kenttään A kentän C tarkistamisen jälkeen käyttäjän on jälleen suoritettava
tarkistus.
Perform IR to X-ray Consistency Check on valinnainen potilasasetus, jota voidaan käyttää
staattisiin infrapunatyökaluihin.
Röntgentarkistusta suoritettaessa on kolme mahdollista lopputulosta:
1. sekä uusi röntgensiirto ja kulloinenkin infrapunasiirto ovat toleranssirajojensa sisällä (merkitty
sinisin arvoin)
2. uusi röntgensiirto on toleranssirajan sisällä mutta kulloinenkin infrapunasiirto ei ole (merkitty
oranssein arvoin)
3. sekä infrapuna- että röntgensiirto ovat toleranssirajojen ulkopuolella (merkitty punaisin arvoin).
Infrapuna–röntgen -yhtenäisyystarkistus parantaa yllä olevaa lopputulosta 2. Vaikka röntgentarkistuksessa ei näy poikkeamia, ja pöydän liikettä ei pyydetä, infrapuna-arvoissa näytetään poikkeama toleranssialueen ulkopuolelle.
Kun valitaan Update IR, röntgenin yhdistämisarvoja käytetään korvaamaan infrapunapoikkeamapalkit, jotta niissä näytetään oikea asema. Jos infrapuna-arvot päivitetään arvoilla, jotka eivät
ole infrapunatoleranssialueella, on napsautettava Restart positioning palattaessa asemointinäytölle.

Tämä saattaa olla avuksi äärimmäisissä pöydän kulmissa, kun infrapunakameran saattaa olla
vaikea nähdä järjestelmän kuviota oikein, ja infrapunapoikkeamapalkeissa saattaa näkyä pieniä
poikkeamia.
HUOMAUTUS: tämän ominaisuuden oletusasetukset riippuvat siitä, käytetäänkö infrapunatyökaluja vai kehomarkkereita. Ominaisuus otetaan oletusarvoisesti käyttöön infrapunatyökaluja varten. Se poistetaan oletusarvoisesti käytöstä kehomarkkereita käytettäessä.
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Asetusten vahvistus
Vahvista asetukset ja jatka seuraavaan ohjatun toiminnon vaiheeseen painamalla Next-painiketta.
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8.6

Röntgengeneraattorin esiasetusten käyttö

Yleistä
Tässä vaiheessa voit käyttää ennalta määritetyn röntgengeneraattorin asetusta ilmoitetun
indikaation mukaisesti. (Röntgenesiasetukset määritetään järjestelmäasetuksissa, katso s. 122.)

Define X-ray Generator Settings -näyttö

①

Kuva 76

Generaattorin esiasetusten käyttö
Vaiheet
1.

Valitse saatavilla olevasta luettelosta asianmukainen indikaatio.

2.

Kopioi kyseinen asetus röntgengeneraattoriin kaksoisnapsauttamalla indikaatiota.

3.

Molempien putkien energia-asetukset ovat oletusarvoisesti yhteydessä toisiinsa. Voit
määrittää asymmetriset asetukset (jos esim. kohde sijaitsee lateraalisesti potilaan kehossa) napsauttamalla ketjusymbolia ① ja määrittämällä omat energia-asetukset kummallekin putkelle.
Sinua kehotetaan vahvistamaan asetukset:

4.

Jatka napsauttamalla Yes.
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8.7

DRR-asetukset

8.7.1

DRR-asetusten määritys

Yleistä
Tässä vaiheessa voit säätää tuoduista TT-tiedoista luotujen rekonstruoitujen röntgenkuvien
(DRR:ien) näyttöä.

DRR-asetukset

①

②
Kuva 77

Isosentrin valinta
Jos tuoduissa TT-tiedoissa on määritetty useita isosentrejä, valitse isosentri, jonka DRR-asetuksia
haluat muokata.

Objektien näyttö
Nro

Osa

①
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Toiminto
Saat tuoduissa kuvissa määritetyt kohteet näkyviin ääriviivoina aktivoimalla Contours-valintaruudun.
Tätä voidaan tarkentaa edelleen napsauttamalla Modify DRR
Rendering... DRR Rendering Settings -valintaikkunassa voit
nyt näyttää yhden seuraavista vaihtoehdoista:
• PTV only (vain suunnittelukohdealueen) tai All contours
(kaikki äärirajat)
• valitut kohteet joko Outline (ääriviivoina; tässä oranssilla)
tai Solid (täytettyinä kohteina; tässä vaaleanpunaisena).
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DRR-asetukset

Nro

Osa

Toiminto
Nykyinen isosentri näkyy oranssina ristinä ja keskitettynä kuvanäkymässä.

②

Jos olet luonut virtuaalisen isosentrin röntgenkuvausta varten
(katso s. 167), tämä näkyy punaisena ristinä kuvanäkymän
keskellä.
Huomautus: virtuaaliset isosentrit näkyvät vain, kun tämä näkymä avataan valitsemalla asemointinäytöstä Patient Settings.

Tutkittavan kohdealueen määritys
Määritä tutkittava kohdealue (VOI), kun kuvan rekisteröinnistä on suljettava pois luun anatomian
osia. Nämä saattavat olla liikkuvia rakenteita, jotka liikkuvat kohdealueesta (esim. solisluut,
alaleuka) riippumatta tai joissa näkyy vääristymiä suhteessa asentoon, jossa ne olivat suunnitteluTT:ssä (esim. jotkin nikamat ovat kauempana kohdealueesta, kun selkärangan kaarevuus on
erilainen). Brainlab suosittelee, että tutkittavat ääriviivat näytetään tilavuusnäkymissä tutkittavaa
kohdealuetta määritettäessä.
Tutkittavan kohdealueen määrittäminen:
Vaiheet
1.

Valitse DRR VOI -valintaruutu.
Vedä kolmessa näkymässä näytettävien suorakulmioiden reunoja hiirellä kuutiomaisen
tutkittavan kohdealueen määrittämiseksi.

2.
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Luu-/kudos- ja kirkkausasetusten muuttaminen
DRR-hahmonnusasetuksia muokkaamalla voit korjata luotujen DRR-kuvien kirkkaus- ja luu-/
kudostasot. Tämä helpottaa myöhempää kuvien yhdistämistä, esim. jos DRR-kuvat sisältävät vain
pieniä tai ohuita luuosioita.
Vaiheet
Paina Modify DRR Rendering. Näkyviin tulee seuraava valintaikkuna:

1.

Jos kontrastin liukusäädin on asetettu Tissue-kohtaan, ja tutkittavan kohdealueen toiminto on käytössä, oletusarvoista kontrastiasetusta käytetään näytettäessä täydellinen DRR
yhdistämissivulla.
2.

3.

Säädä Bone/Tissue- ja Brightness-liukupalkkeja tarpeen mukaan, kunnes asianmukaiset tasot on saatu aikaan (Kuva 78).
• Voit peruuttaa muutokset painamalla Cancel.
• Voit palauttaa oletusasetukset painamalla Default.
• Voit vahvistaa asetukset painamalla Ok.

LUT- tai gamma-asetusten muuttaminen vaikuttaa kuvien yhdistämiseen ja siten laskettuun
korjaussiirtoon. Useimmissa tapauksissa oletusarvoja ei tarvitse muuttaa.
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DRR-asetukset

Luun/kudoksen ja kirkkauden säätäminen

①

②
Kuva 78

Nro

Osa

①

Luun anatomia epäselvä

②

Luun anatomia näkyy selvästi

Asetusten vahvistus
Vahvista asetukset ja jatka seuraavaan ohjatun toiminnon vaiheeseen painamalla Next-painiketta.

154

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

POTILASTIETOASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN

8.8

Kehomarkkeriasetukset

Yleistä
Tässä vaiheessa voit säätää TT-kuvausnäkymien sisältöä ja muokata tarvittaessa kehomarkkerien
tietoja.

Define Body Markers -näkymä

②

③

①

Kuva 79
Nro

Osa

Toiminto

①

Isocenter

Koska kehomarkkerit pätevät kaikille isosentreille, tämän alueen aktivointi on poistettu ja se on muutettu harmaaksi.

②

View

Voit säätää kuva- ja katseluasetuksia. Katso s. 156.

③

Body Marker

Voit tunnistaa ja tarkistaa kuvatut kehomarkkerit sekä lisätä tai
poistaa kehomarkkereita tarvittaessa. Katso s. 158.

Asetusten vahvistus
Vahvista asetukset ja jatka seuraavaan ohjatun toiminnon vaiheeseen painamalla Next-painiketta.
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Kehomarkkeriasetukset

8.8.1

Kuvien navigointi

View-alue

①

③

②
Kuva 80

Käytettävissä olevat kuvanäkymät
Katselusuunnan osoittaa aina potilaskuvake, joka näkyy kunkin kuvanäkymän vasemmassa
alakulmassa.

Nro

Osa

Toiminto

①

Axial

Aksiaalisten TT-kuvien kanssa näytetään
• kuvaussarjatunnus (esim. CT#1)
• nykyisen kuvaleikkeen numero.

②

Coronal

③

Sagittal

Koronaaliset ja sagittaaliset rekonstruktiot ovat myös käytettävissä.

Kuvausleikkeiden selaaminen
Voit selata Axial Slices -kuvaleikkeitä liukusäätimellä.

Näkymän suurennuksen säätö
Valinta
Jokaisen näkymän suurennuksen säätäminen

Käytä zoomauskuvakkeita.

Näkymän keskitys
Voit keskittää näkymän tietylle alueelle Crosshair-toiminnolla.
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Vaiheet
1.

Aktivoi Crosshair-valintaruutu.
Vie hiiren osoitin näyttöön tulevan sinisen hiusristikon päälle.

2.

3.

Keskitä näyttö tiettyyn kuvan kohtaan pitämällä hiiren ykköspainike painettuna ja vetämällä hiusristikkoa, kunnes näkymä keskittyy haluttuun kohtaan.

4.

Kaikki kolme kuvanäkymää päivittyvät vastaavasti.

Objektien ääriviivojen näyttäminen
Vaihtoehdot
Saat tuoduissa kuvissa
määritetyt kohteet näkyviin
ääriviivoina

valitsemalla Contours-valintaruudun.

Kuvan ikkunoinnin säätö
Jokainen kuvanäkymä sisältää histogrammin, jonka avulla voidaan säätää kuvaustietojen
harmaatasojen jakautumista. Katso s. 232.
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Kehomarkkeriasetukset

8.8.2

Kehomarkkerien käsittely

Kehomarkkeritoiminnot

①

②

Kuva 81

Käytettävissä olevien markkerien selaus
Selaa saatavilla olevia kehomarkkereita nuolipainikkeilla:

Nro

Osa

Toiminto

①

Valittuna oleva kehomarkkeri näkyy vaaleansinisenä ja on
merkitty markkerin tunnuksella.

②

Muut kehomarkkerit näkyvät joko tummansinisinä risteinä tai
kuvanäkymän mukaan tummansinisinä ympyröinä, joissa on
risti ja joissa on myös markkerin tunnus.

Markkerien lisäys ja poisto
Vaihtoehdot
Add-painikkeen painaminen lisää uuden kehomarkkerin hiusristikon keskikohtaan.
Delete-painikkeen painaminen poistaa nykyisen kehomarkkerin kuvatiedoista.
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Markkerin sijainnin muuttaminen
Vaiheet
1.

Valitse siirrettävä markkeri näytössä näkyvillä nuolipainikkeilla.

2.

Paina Change Markers -painiketta.

3.

Aseta hiiren osoitin kuvanäkymään ja siirrä se markkeriin, joka on korostettuna.

4.

Pidä hiiren ykköspainike painettuna ja vedä markkeri haluttuun kohtaan kuvanäkymässä.

HUOMAUTUS: suositus on, että kehomarkkereihin pohjaavia hoitoja varten määritetään ainakin
5–8 kehomarkkeria.

Automaattisen markkerin tunnistuksen suorittaminen
Vaiheet
1.

Kun haluat, että kuvattuihin kuviin sisältyvät kehomarkkerit havaitaan automaattisesti, paina Detect Markers -painiketta.

2.

Tämä toiminto poistaa kaikki näytössä näkyvät kehomarkkerit, ja vain kuvattuun kuvajoukkoon sisältyvät kehomarkkerit tunnistetaan ja näytetään tarkastusta varten.

3.

Käyttäjän on tarkistettava havaitut kehomarkkerit tarkkuuden varmistamiseksi.

Isosentrimarkkerit
Isosentrimarkkerit näytetään vain havainnollistamiseksi, eikä niitä voi muokata.
Vaihtoehdot
Nykyisessä kuvatasossa näkyvät isosentrit näkyvät oransseina ympyröinä, joissa on
risti ja joiden viereen on merkitty isosentrin tunnus.
Isosentrit, jotka eivät ole nykyisessä kuvatasossa, näkyvät pelkästään oransseina risteinä.
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8.9

Implantoitujen markkerien sijainnit

Yleistä
Jos haluat suorittaa hoidon käyttämällä potilaan asemoinnin viitekohtina implantoituja markkereita,
vastaavat asetukset on määritettävä ExacTrac-ohjelmistoon.
Tässä määrittämiäsi asetuksia käytetään potilaan asennon röntgenpohjaisen korjauksen
käyttöönotossa (katso s. 227).

Define Implanted Markers -näkymä

②
③

①

④

Kuva 82

Näkymän alueet
Nro

Osa

Toiminto

①

Isocenter

Valitse isosentri, jolle implantoitu markkeri on määritettävä.
Näin takaat, että korjaussiirron määritykseen käytetään vain
tiettyä isosentriä koskevia implantoituja markkereita.

②

View

Säädä kuva- ja tarkasteluasetuksia (katso s. 161).

③

Implanted Marker Type

Määritä käytettävän implantoidun markkerin tyyppi (katso s.
163).

④

Implanted Marker

Lisää tai poista implantoituja markkereita tai muokkaa niitä
haluamallasi tavalla.

Asetusten vahvistus
Vahvista asetukset ja jatka seuraavaan ohjatun toiminnon vaiheeseen painamalla Next-painiketta.
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8.9.1

Kuvien navigointi

View-alue

①

②

③
Kuva 83

Käytettävissä olevat kuvanäkymät
Katselusuunnan osoittaa aina potilaskuvake, joka näkyy kunkin kuvanäkymän vasemmassa
alakulmassa.

Nro

Osa

Toiminto

①

Axial

Aksiaalisten TT-kuvien kanssa näytetään
• kuvaussarjatunnus (esim. CT#1)
• nykyisen kuvaleikkeen numero.

②

Coronal

③

Sagittal

Koronaaliset ja sagittaaliset rekonstruktiot ovat myös käytettävissä.

Kuvausleikkeiden selaaminen
Voit selata Axial Slices -kuvaleikkeitä liukusäätimellä.

Näkymän suurennuksen säätö
Valinta
Jokaisen näkymän suurennuksen säätäminen
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Käytä zoomauskuvakkeita.
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Näkymän keskitys
Vaiheet
1.

Aktivoi Crosshair-valintaruutu.
Vie hiiren osoitin näyttöön tulevan sinisen hiusristikon päälle.

2.

3.

Keskitä näyttö tiettyyn kuvan kohtaan pitämällä hiiren ykköspainike painettuna ja vetämällä hiusristikkoa, kunnes näkymä keskittyy haluttuun kohtaan.

4.

Kaikki kolme kuvanäkymää päivittyvät vastaavasti.

Objektien ääriviivojen näyttäminen
Valinta
Saat tuoduissa kuvissa määritetyt kohteet näkyviin ääriviivoina aktivoimalla Contours-valintaruudun.
Nyt TT-tiedoissa näytetään käytettävissä olevat ääriviivat (jotka näkyvät tässä vaaleanpunaisina).
HUOMAUTUS: näet ääriviivat hoidon aikana aktivoimalla ääriviivojen valintaruudun
Define DDR Settings -kohdassa.

Kuvan ikkunoinnin säätö
Jokainen kuvanäkymä sisältää histogrammin, jonka avulla voidaan säätää kuvaustietojen
harmaatasojen jakautumista. Katso s. 232.
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8.9.2

Implantoitujen markkerien/stenttien käsittely

Yleistä
Implantoituja markkereita käsiteltäessä on huomioitava seuraavat:
• Yhdessä hoidossa saa implantoida vain yhdentyyppisiä markkereita.
• Valitse vastaava markkerityyppi ohjelmistossa.
• Määritä markkerit erikseen kullekin isosentrille, jotta korjaussiirto voidaan määrittää tarkasti.
• Jos käytetään useita pitkiä markkereita, määritä kullekin markkerille molemmat päätepisteet
ennen seuraavan markkerin määritykseen jatkamista.
• Jotta eturauhashoidoista saadaan tarkkoja, kolme implantoitua markkeria on suositeltava
määrä.
Edellä olevia ohjeita on noudatettava, jotta markkerin automaattinen tunnistus ja potilaan
asemoinnin korjaussiirron laskenta tapahtuvat tarkasti. Lisätietoja korjaussiirron määrittämisestä
on seuraavassa kohdassa: s. 230.

Implantoidun markkerin toiminnot

③
①

④

②

⑤

Kuva 84

Isosentrimarkkerit
Isosentrimarkkerit näytetään vain havainnollistamiseksi, eikä niitä voi muokata.
Nro

Osa

Toiminto

①

Valittuna oleva isosentri näkyy oranssina ympyränä, jossa on
risti ja jonka viereen on merkitty isosentrin tunnus.

②

Muut isosentrit näkyvät pelkästään oransseina risteinä.
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Käytettävissä olevien markkerien selaus
Nro

Osa

Toiminto

③

Selaa määritettyjä implantoituja markkereita.

④

Valittuna oleva implantoitu markkeri näkyy vaaleanvihreänä ja
on merkitty markkerin tunnuksella.

⑤

Muut implantoidut markkerit näkyvät tummanvihreinä, ja niihin
on merkitty markkerin tunnus.

Markkerien lisäys
Vaiheet
1.

Valitse Implanted Marker Type -kohdassa asianmukainen markkerityyppi.

2.

Add-painikkeen painaminen lisää uuden markkerin hiusristikon keskikohtaan.
• Short (midpoint used): jos kyseessä on pyöreä tai sylinterimäinen implantoitu markkeri, jonka pituus on alle 5 mm, sijoita asetettu markkeri kuvattuun kuvaan sisältyvän implantoidun markkerin keskelle.
• Long (both endpoints used): jos kyseessä yli 5 mm:n pituinen markkeri, aseta markkeri kuvattuun kuvaan sisältyvän implantoidun markkerin molempiin päätyihin.

Markkerien poistaminen
Delete-painikkeen painaminen poistaa valittuna olevan markkerin kuvatiedoista.

Markkerin sijainnin muuttaminen
Vaiheet
1.

Valitse siirrettävä markkeri näytössä näkyvillä nuolipainikkeilla.

2.

Paina Change Markers -painiketta.

3.

Aseta hiiren osoitin kuvanäkymään ja siirrä se markkeriin, joka on korostettuna.

4.

Pidä hiiren ykköspainike painettuna ja vedä markkeri haluttuun kohtaan kuvanäkymässä.

Varmista implantoitujen markkerien sijaintien määrityksen aikana, ettei TT-kuvaussarjassa
ei ole hengitysliikkeeseen liittyviä artefaktoja. Jos kuva otettiin useammalla kuin yhdellä
hengityksenpidätyksellä, varmista, että TT-tiedot ovat yhdenmukaiset kunkin kuvaussarjan
alussa. Jos tiedot eivät ole yhdenmukaiset, potilas on kuvattava uudelleen.

Markkerien kopiointi
Voit kopioida implantoidut markkerit yhdestä isosentristä toiseen seuraavasti:
Vaiheet

164

1.

Valitse Isocenter-kohdassa kohdeisosentri, johon markkerit tulee kopioida.

2.

Valitse Implanted Marker -kohdassa lähdeisosentri, josta markkerit tulee kopioida.
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Vaiheet
3.

Paina Implanted Marker -kohdassa Copy-painiketta.

4.

Jos implantoidut markkerit on jo määritetty kohdeisosentrille, näyttöön tulee järjestelmäkehote, jossa ilmoitetaan, että nämä markkerit poistetaan.
Vahvista tämä kehote valitsemalla Yes, jolloin markkerit kopioidaan lähdeisosentristä.

5.

Varmista, että kopioidut markkerit on asemoitu oikein.

Stentit
Stentit ovat sylinterimäisiä markkereita, jotka asemoidaan kehon onteloihin. Yleisin stenttisovellus
on virtsaputkessa eturauhasen hoitoa varten käyttäen esim. MemoCore™-markkereita.
Stentit paikallistetaan tietojoukossa automaattisesti niiden tiheyden, koon ja muodon mukaan.
Stenttejä voidaan valita vain, jos potilaalla on vain yksi isosentri.

Stenttien tunnistus
Kun markkeri määritetään stentiksi, järjestelmä yrittää automaattisesti tunnistaa stentin pääakselin
ja painopisteen. Pääakseli näytetään magentanvärisenä viivana tietojoukon kaikissa kolmessa
näkymässä.

Kuva 85
Jos akselia ei ole kohdistettu asianmukaisesti stentin kanssa ja/tai jos painopistettä ei ole
tunnistettu oikein, voit määrittää hakutilavuuden manuaalisesti valitsemalla Restrict Search
Region by Cuboid -toiminnon. Brainlab suosittelee Restrict Search Region by Cuboid toiminnon käyttöä stentin tunnistusta suoritettaessa.
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Kuva 86
Kun stenttityyppisiä markkereita käytetään röntgenrekisteröintiin, varmista, että isosentri
sijoitetaan mahdollisimman lähelle stentin pääakselia. Asemoinnin epätarkkuuksien riski
kasvaa isosentrin ja stentin pääakselin välisen etäisyyden kasvaessa.
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8.10

Virtuaalisen isosentrin määritys

Yleistä
Tietyissä hoidoissa isosentriä ympäröivät anatomiset rakenteet eivät sovellu röntgenkorjauksen
aikana tarvittavaan kuvien yhdistämiseen (katso s. 216). Näin voi käydä, jos luuta on liian vähän
tai jos isosentrin lähellä on useita samankaltaisia rakenteita, esim. selkänikamia.

Sarja selkänikamia

Kuva 87

Epätarkan kuvien yhdistämisen estäminen
Epätarkka kuvien yhdistäminen voidaan estää määrittämällä virtuaalinen isosentri alueelle, jossa
on riittävän erilaiset anatomiset muodot:
Vaiheet
1.

Ota röntgenkorjauskuvat (katso s. 203) virtuaalisen isosentrin sijainnin eikä hoidon isosentrin perusteella.

2.

Onnistuneen kuvien yhdistämisen jälkeen lasketaan siirto, joka asemoi potilaan takaisin
hoidon isosentriin.

3.

Suorita tämän jälkeen asemointitarkkuuden röntgentarkistus (katso s. 265) todellisen isosentrin sijainnin perusteella.

Katso s. 462.
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Virtuaalisen isosentrin määritys

①
④

②

③

Kuva 88
Nro

Osa

Toiminto

①

Isocenter-alue

Jos tuoduissa kuvatiedoissa on määritetty useita isosentrejä,
valitse askellusruudun avulla isosentri, jolle haluat määrittää
virtuaalisen isosentrin.

②

Kuvausnäkymät

Käytettävissä ovat kuvanäkymät ovat nykyisen TT-leikkeen
aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen kuvanäkymä, joissa
kussakin näkyy nykyinen isosentri.

③

Ilmaisee katselusuunnan.

④

Säätää jokaisen näkymän suurennusta.

Virtuaalisen isosentrin määritys
Vaiheet
1.
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Valitse Use Virtual Isocenter -valintaruutu.
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Vaiheet
Aseta hiiren osoitin kuvanäkymään ja siirrä se virtuaaliseen isosentriin, joka on nyt korostettuna punaisella.

2.

Pidä hiiren ykköspainike painettuna ja vedä virtuaalinen isosentri haluttuun kohtaan kuvanäkymässä.
Oikealla olevat DRR Preview -näkymät, joissa näkyy kultakin röntgenputkelta odotettavan röntgensäteen likimääräinen arvio, päivitetään virtuaalisen isosentrin sijainnin mukaan.

3.

Kuvan ikkunoinnin säätö
Jokainen kuvanäkymä sisältää histogrammin, jonka avulla voidaan säätää kuvaustietojen
harmaatasojen jakautumista. Katso s. 232.

Asetusten vahvistus
Vahvista asetukset ja jatka seuraavaan ohjatun toiminnon vaiheeseen painamalla Next-painiketta.
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8.11

Isosentrin valinta

Yleistä
Jos tuoduissa kuvatiedoissa on määritetty useita isosentrejä, hoidon isosentri on valittava
erikseen.

Isosentrin valinta

①

②

⑤
③

④

Kuva 89

Isosentrin valinta
Valitse hoidon isosentri Select Isocenter ① -kohdan askellusruudulla.

Image Set Reconstruction
Nro
②

Osa

Toiminto

Image Set Reconstruction

Tarkastele kuvatiedoille määritettyjä kohteita (esim. implantoidut markkerit tai kehomarkkerit) ja kaikkia muita tuotuja kohteita (esim. iPlan-kohteet) ennen potilaan hoidon suorittamista.

③
④

Osoittaa katselusuunnan.
Axial, Coronal tai Sagittal

Valitse näkymän rekonstruointi.

Isosentrin koordinaatit
Isosentrin koordinaatit ⑤ voidaan näyttää eri koordinaattikonventioin:
• Jos potilastiedot tuotiin kolmannen osapuolen TPS:stä, Brainlab Elementsistä tai ARIAn kautta,
ne näytetään Dicom-koordinaatteina.
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①

• Jos potilastiedot tuotiin iPlan RT:stä, ne näytetään Brainlab-koordinaatteina.

• Jos potilastiedot tuotiin iPlan RT:stä ja paikannettiin, ne näytetään paikantimen
koordinaatteina. Paikantimen koordinaattien suunta on sama kuin Brainlab-koordinaattien.
Näyttöjärjestys ja nimet eroavat: A-P = Y, Lateral = X, Vertical = Z.

HUOMAUTUS: jos potilastiedot paikannettiin iPlan RT:ssä, vietiin muokattavaksi kolmannen
osapuolen TPS:ään ja tuotiin sitten ExacTraciin, ne näytetään Dicom-koordinaatteina. Vertaa
näytettäviä isosentrin koordinaatteja ExacTracissa kolmannen osapuolen TPS:n
isosentrikoordinaatteihin, älä iPlan RT:n tulosteeseen.
Alla olevassa kuvassa vertaillaan eri koordinaattijärjestelmiä:

IEC 61217 -koordinaattijärjestelmä on kuvattu yksinkertaisesti seuraavassa kohdassa:s. 327.

Kuvan ikkunoinnin säätö
Jokainen kuvanäkymä sisältää histogrammin, jonka avulla voidaan säätää kuvaustietojen
harmaatasojen jakautumista. Katso s. 232.

Ääriviivojen määrittäminen suunnittelukohdealueelle
Tietyn isosentrin suunnittelukohdealueelle voidaan määrittää ääriviivat. Suunnittelukohdealuetta ja
isosentriä kohti voidaan määrittää vain yksi ääriviiva. Assign Contour to PTV -kohdassa
olevassa luettelossa on enintään 48 ääriviiva.
Jos tietylle suunnittelukohdealueelle ei ole määritetty isosentriä, kaikki hoitosuunnitelmassa
määritetyt ääriviivat näkyvät automaattisesti.
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Vaiheet
1.

Paina Assign…

2.

Valitse näyttöön tulevasta kentästä ääriviivat, jotka kuvaavat valitun isosentrin suunnittelukohdealuetta.

3.

Paina Assign…

4.

Vahvista määritys.

HUOMAUTUS: Brainlab suosittelee, että suunnittelun yhteydessä käytetään helposti erotettavia
isosentrin ja ääriviivojen nimiä virheiden välttämiseksi manuaalisissa määrityksissä.

Tietokoordinaatit
Tuoduista kuvatiedoista voidaan tarkastaa määritetyt koordinaatit Brainlab Coordinates- tai
Dicom Coordinates -kohdassa sen mukaan, millä hoitosuunnittelujärjestelmällä tuodut
hoitotiedot on luotu.

Isosentrin tarkistus
Jos käytät ExacTracia Varian Clinac- tai Varian TrueBeam -järjestelmässä, jossa on
lisälaiteliitäntä (ADI), ExacTrac vertaa valittua isosentriä automaattisesti koneessa valmisteltuun
säteilykeilaan. Epätäsmäävyydestä ilmoitetaan ohjelmiston asemointinäkymässä.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Useiden isosentrien numerointi ExacTracissa voi olla erilainen kuin hoitosuunnitelman
numerointi. Tästä syystä ExacTrac näyttää myös hoitosuunnittelujärjestelmän isosentreille
määrittämän tekstimerkinnän. Varmista, että lineaarikiihdyttimelle valittu isosentri täsmää
ExacTracissa valitun isosentrin kanssa.
Varmista, että ExacTraciin ladattu hoitosuunnitelma vastaa lineaarikiihdyttimelle ladattua
hoitosuunnitelmaa. Varmista myös isosentrin koordinaatit vertaamalla niitä
hoitosuunnittelujärjestelmän tulosteeseen. Tämä on erityisen tärkeää, jos
hoitosuunnitelma on päivitetty mahdollisen kanturin/pöydän törmäyksen, kasvaimen
kutistumisen, tehostussuunnittelun jne. huomioimiseksi.
Jos valittu isosentri ei ole heti edellisen vieressä, Brainlab suosittelee voimakkaasti, että
röntgenkorjaus toistetaan (katso s. 203).

Seuraavat vaiheet
Finish-painiketta painamalla pääset pääasemointinäkymään, jossa voit aloittaa potilaan
esiasemoinnin.
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POTILAAN ESIASEMOINTI

9.1

Suunnittelukohdealueen kohdistus
lineaarikiihdyttimen isosentrin kanssa

Manuaalinen esiasemointi
Jos potilasta ei kuvattu käyttämällä viitejärjestelmää, kuvaustietojen ja pöydällä olevan potilaan
asennon välillä ei ole kiinteää suhdetta.
Tästä syystä potilas on asemoitava etukäteen lineaarikiihdyttimen isosentrin suhteen säätämällä
pöydän asentoa esimerkiksi ihomarkkerien ja huoneen laserien perusteella.
Tämän jälkeen ET-asemointijärjestelmää ja -asemointivartta, ET-asemointitähteä ja asemointivartta tai iGUIDE-viitejärjestelmää tulee käyttää pöydän asennon seurantaan hoidon
aikana (katso s. 178).

Infrapunakameran esiasemointi
Ennalta tehtävä asemointi ExacTracin infrapunakamerajärjestelmän avulla voidaan suorittaa vain,
jos
• asianmukaiset kehomarkkerit kuvattiin suunnittelu-TT:ssä ja kiinnitetään potilaan iholle (katso s.
175) tai
• potilaalla on käytössä kehyksetön sädekirurgian asemointijärjestelmä (katso s. 176).
Jos hoitohuoneessa käytetään muun valmistajan infrapunatyökaluja ExacTracin käytön aikana,
varmista, että ne eivät peitä Brainlabin infrapunatyökaluja.
Jos ExacTracia käytetään yhdessä iGUIDEn tai MOSAIQin kanssa, suorita automaattinen
esiasemointi painamalla Send Shift.
HUOMAUTUS: varmista, ettei kanturi peitä infrapunamarkkereita, jolloin ExacTrac ei välttämättä
pysty suorittamaan esiasemointia. Käännä kanturi tarvittaessa pois tieltä.
Varmista, että kaikki lisävarusteet on kiinnitetty kunnolla.

Kanturin ja pöydän yleinen säätö
Lineaarikiihdyttimen kanturi voi olla joko ylä- tai ala-asennossa, mutta pöydän kiertokulma
on keskitettävä ennen potilaan asemoinnin aloittamista. Jos seuratun potilaan kierto
poikkeaa yli 5° aloitusasennosta, näyttöön tulee varoitusviesti.

Kanturin ja pöydän säätö kehyksetöntä kirurgiaa varten
Jos potilaan asentoa seurataan käyttämällä kehyksetöntä sädekirurgian
asemointijärjestelmää, ja isosentri on kallon tai kallon nikamien selänpuoleisessa päässä,
kollimaattori voi piilottaa infrapunamarkkerit.
Tässä tapauksessa kollimaattori on kierrettävä 90 asteeseen tai kanturia on kierrettävä pois nollaasennosta, kunnes markkerit näkyvät. Tämän jälkeen voidaan suorittaa ExacTracin avulla
tapahtuva esiasemointi.
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9.2

Potilaan asemointi pöydälle

Yleiset asemointisuositukset
Varmista, että potilasta ei ole asemoitu minkään pöydän metalliosan lähelle. Muutoin nämä osat
tulevat mukaan artefaktoina myöhemmin otettaviin röntgenin tai kartiokeila-TT:n korjaus- ja
tarkistuskuviin.
Jotta röntgenkuvaus voidaan ottaa käyttöön, varmista myös, ettei röntgenputkien ja litteiden
paneelien välisessä kuvakentässä ole esteitä.
Käytä aina samaa potilaan asemointimenetelmää ja samaa potilaan asentoa TT-kuvauksen
ja hoitoasemoinnin aikana.
Brainlab suosittelee, että potilaan liikkuminen estetään potilaskiinnityslaitteella.

Tarkista, että esiasemoinnin jälkeinen potilaan asemointi vastaa valittua hoitoaluetta.
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9.3

Kehomarkkerien vaihtaminen

Oikeiden kehomarkkerien käyttö
Jos potilas on kuvattu alumiinisten TT-kehomarkkeripallojen kanssa, ne on vaihdettava muovisiin
infrapunakehomarkkeripalloihin ennen hoidon aloittamista.
Potilasta on neuvottava olemaan puhumatta toimenpiteen aikana. Puheella on merkittävä
vaikutus kehomarkkereiden liikkeeseen.

Markkerien näkyvyys
Kun olet poistanut markkerikannat, varmista, että markkerin alkuperäiset sijainnit on
merkitty selvästi potilaan iholle. Näitä tietoja tarvitaan markkerikantojen ja
infrapunakehomarkkeripallojen oikeanlaiseen kiinnittämiseen potilaan hoitoa varten.
Virheellinen markkerin kiinnitys voi johtaa potilaan virheelliseen asemointiin.
Tarkkuutta voidaan alentaa, jos yksi tai useampi markkeripalloista ei näy selvästi
infrapunakamerassa tai jos infrapunakamera ei tunnista pallon keskiosaa oikein huonon
heijastuksen vuoksi. Varmista ennen käyttöä, että kaikki markkeripallojen pinnat ovat
kuivia ja hyvässä kunnossa.
Varmista, että kehomarkkerit on kiinnitetty kunnolla ja ettei mikään muu laitteisto peitä
niitä.
Vahingoittuneet markkeripallot on vaihdettava välittömästi. Käytä heijastavan kalvon
suojaamiseksi käsineitä markkeripallojen vaihdon yhteydessä.
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9.4

Kehyksetön sädekirurgia kallohoidoissa

Yleistä
Kehyksetön sädekirurgia voidaan suorittaa iPlan RT Dose 4.5 -ohjelmistosta tuotujen
paikallistettujen tietojoukkojen avulla.
Paikallistamattomia tietojoukkoja käytettäessä kehyksetön sädekirurgia voidaan suorittaa, kun
potilaan TT-kuva on täsmäytetty sisäisesti tallennetun TT-viitekuvan kanssa ExacTracissa (katso
s. 141).
Älä käytä Brainlabin stereotaktista päärengasta tai stereotaktista maskijärjestelmää
potilaan asemointiin ExacTrac-järjestelmällä. Vain kehyksettömän
sädekirurgiahoitojärjestelmän osilla on vaadittu asemointitarkkuus.

Kehyksettömän sädekirurgian komponentit

Kuva 90

Kehyksettömän sädekirurgian komponenttien kiinnittäminen
Jos potilas on kuvattu kehyksettömällä SRS:n TT-/angiopaikantimella ja -kohdeasettimella tai
jos on aloitettu paikantamaton kehyksetön työnkulku, potilas on asemoitava kehyksettömän
sädekirurgian komponenttien avulla:
Vaiheet
1.

Kiinnitä kehyksettömän SRS:n maskin runko kuvantamispöydän kehyksettömään
jatko-osaan tai kehyksettömän SRS:n yleiskäyttöiseen pöydän jatko-osaan.

2.

Kiinnitä ennalta valmisteltu takamaski kehyksettömän SRS:n maskin runkoon.

3.

Aseta potilaan pää takamaskille.

4.

Aseta ennalta valmisteltu ylämaski potilaan kasvoille ja kiinnitä se potilaan tukijärjestelmän käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

5.

Kiinnitä kehyksetön sädekirurgian asemointijärjestelmä pohjalevyyn ja kiristä se pikaliitinlaitteen avulla. Kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän kiinnityksen
aikana on varmistettava, että viisto pää osoittaa pöydän jalkaosaa kohti, kuten yllä olevassa kuvassa.

Kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän infrapunaseurannan tarkkuutta
voidaan alentaa, jos heijastavat markkerit jäävät piiloon tai siirtyvät.
Varmista ennen hoitoa, että heijastavat markkeripallot on kiinnitetty kunnolla ja että
liitosnastat eivät ole taipuneet.
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Vahingoittuneet markkeripallot on vaihdettava välittömästi. Käytä heijastavan kalvon
suojaamiseksi käsineitä markkeripallojen vaihdon yhteydessä.

Ensimmäisen fraktion lisätarkistukset
Brainlab suosittelee vahvasti lisätarkistuksia ensimmäiselle hoitofraktiolle.
Kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän kiinnitystä ei voi toistaa kehyksettömän
SRS:n maskin rungon ja potilaan suhteen. Käytä kehyksetöntä sädekirurgian
asemointijärjestelmää vain esiasemointiin. Röntgen- tai kartiokeila-TT-korjaus on suoritettava
aina ennen hoitoa. Varmista, että samoja kehyksettömän sädekirurgian komponentteja
käytetään hoitoon ja kuvaukseen.
Kun potilas on esiasemoitu infrapunaseurannan avulla (katso s. 194) ja kun röntgen- ja
kartiokeila-TT-korjaus (katso s. 203) on suoritettu, Brainlab suosittelee alla kuvatun kaltaisia
laadunvarmistusvaiheita ennen tarkistukseen siirtymistä.
Varmista seuraavat:
• Isosentrin yleinen sijainti on oikea ja vastaa huoneen laseria (oikea isosentri valittu, jos
kyseessä on moni-isosentrihoito, isosentri on potilaan pään oikealla puolelle jne.).
• Lineaarikiihdyttimen valokenttä osoittaa, että MLC-kenttä on asetettu oikein.
HUOMAUTUS: tätä lisätarkistusta ei tehdä esiasemointiprosessin tarkkuuden vuoksi. Koska
röntgenmoduuli on huomattavasti tarkempi ja täsmällisempi kuin infrapunaseuranta, on yleistä,
että asemoinnissa on muutaman millimetrin poikkeamia. Tällaiset poikkeamat eivät viittaa
järjestelmän toimintahäiriöön.
Älä kosketa maskijärjestelmää tai kehyksetöntä sädekirurgian asemointijärjestelmää
varsinaisen hoidon aikana. Jos maskia on koskettu, potilaan hoitoa voidaan jatkaa vasta
röntgentarkistuksen suorittamisen jälkeen.
Jos kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmä irrotetaan ja asetetaan takaisin
paikalleen eri säteiden tai kenttien välillä, täytyy ennen seuraavaa potilaan hoitoa suorittaa
röntgentarkistus.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Älä käytä suunnittelutietoja, jotka on paikannettu kolmannen osapuolen
pääkiinnityslaitteilla ExacTrac-järjestelmässä. Vain kehyksettömän sädekirurgian
komponenttien perusteella paikannetut tiedot tarjoavat tarvittavan asemointitarkkuuden.
Älä käytä potilaan asemointiin ExacTrac-järjestelmässä kolmannen osapuolen
pääkiinnityslaitteita. Jos röntgen- tai kartiokeila-TT-korjauskuvissa näkyy tällaisia laitteita,
ne voivat haitata huomattavasti kuvien yhdistämistä ja heikentää siten asemointitarkkuutta.
Röntgen- ja kartiokeila-TT-korjaus ja -tarkistus (katso s. 203) on pakollinen toimenpide
kehyksettömän sädekirurgian aikana, sillä kehyksettömän sädekirurgian
asemointijärjestelmän asento voi vaihdella hiukan hoitofraktioiden välissä. Lisäksi sen
asento voi olla eri kuin kehyksettömällä SRS:n TT-/angiopaikantimella ja -kohdeasettimella,
joka kiinnitetään TT-kuvauksen aikana.
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9.5

Kallonulkoisten hoitojen asemointijärjestelmät

Yleistä
Jos potilas kuvattiin ilman kehomarkkereita tai kehyksettömän SRS:n TT-/angiopaikanninta ja kohdeasetinta, ET-asemointijärjestelmä ja -asemointivarsi on asennettava pöytään.
Käytä HexaPODin/iGUIDEn käytön yhteydessä aina iGUIDE-viitejärjestelmää. Katso s. 184.

Asemointivarret

③

①

②

④
Kuva 91

Nro

178

Osa

①

Kiinnitysvarsi, jonka yläpuolinen ruuvikiinnitin kiinnitetään pöytään joko kahdella ruuvilla
tai kiinnittimellä.

②

Kiinnitysvarsi, jonka alapuolinen ruuvikiinnitin kiinnitetään pöytään.

③

Kiinnitysvarsi, jonka vakio- tai TrueBeam-kiinnitin kiinnitetään pöytään.

④

Järjestelmä asemoituna.
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ET-asemointivarret kiinnitinmekanismilla

③

①

②

④
Kuva 92

Vaiheet
1.

Avaa kiinnitin.

2.

Aseta asemointivarsi sivukiskoon ②.

3.

Sulje kiinnitin sivukiskon ③ alapuolella.

4.

Siirrä vipua asemointivarren kiinnittämiseksi sivukiskoon ④.

Törmäys tai kosketus ET-asemointivarteen pöydän asemoinnin aikana voi siirtää vartta
pysyvästi. Suorita uusi röntgentarkistus.
Jotta tarkkuus olisi mahdollisimman hyvä, valittu asemointijärjestelmä tulee asettaa
mahdollisimman lähelle hoitoaluetta koskematta potilaaseen.
Valittu asemointijärjestelmä tulee asettaa sopivalle etäisyydelle kanturin liikerataan
nähden. Muutoin kanturi voi törmätä asemointijärjestelmään, mikä johtaa potilaan
epätarkkaan asemointiin tai vahingoittumiseen.
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ET-asemointivarsi ruuveilla

①

②
Kuva 93
Vaiheet
1.

Avaa ruuvit ①.

2.

Aseta asemointivarsi sivukiskoon.

3.

Kiristä ruuvit ②.

Törmäys tai kosketus ET-asemointivarteen pöydän asemoinnin aikana voi siirtää vartta
pysyvästi. Suorita uusi röntgentarkistus.
Jotta tarkkuus olisi mahdollisimman hyvä, valittu asemointijärjestelmä tulee asettaa
mahdollisimman lähelle hoitoaluetta koskematta potilaaseen.
Valittu asemointijärjestelmä tulee asettaa sopivalle etäisyydelle kanturin liikerataan
nähden. Muutoin kanturi voi törmätä asemointijärjestelmään, mikä johtaa potilaan
epätarkkaan asemointiin tai vahingoittumiseen.

Asemointijärjestelmän kiinnitys pöytään ilman sivukiskoa
Jos pöydässä ei ole sivukiskoa, asenna ET Positioning Arm Fixation for IGRT:
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Kuva 94
Vaiheet
1.

Avaa kiinnitysruuvi.
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Vaiheet
Aseta laite pöydän päälle. ET Positioning Arm Fixation for IGRT voidaan sijoittaa pöydän kummallekin puolelle.

2.

ET Positioning Arm Fixation for IGRT on sijoitettava pöytälevyn takaosaan F3- ja F8merkkien väliin:

ET Positioning Arm Fixation for IGRT on sijoitettava pöydälle suoraan:

3.
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Kiristä ET Positioning Arm Fixation for IGRT -kiinnitysruuvi loppuun asti ennen asemointivarren kiinnitystä.
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Vaiheet
4.

Kiinnitä asemointivarsi suorittamalla seuraavassa kohdassa esitetyt vaiheet: s. 178.

5.

Asemointivarsi on irrotettava, ennen kuin ET Positioning Arm Fixation for IGRT -kiinnitysruuvi avataan.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Jos käytät asemointijärjestelmää viitejärjestelmänä, tarkista asemoinnin tarkkuus hoidon
aikana videotarkistustoiminnolla (katso s. 279).
Älä kiinnitä asemointijärjestelmään tai kiinnitysvarteen mitään ylimääräistä. Esim. johtojen
kiinnittäminen heikentää asemointitarkkuutta.
Tarkkaa asemointia ei voida taata, jos asemointijärjestelmä on vioittunut. Tarkista
säännöllisesti, onko asemointijärjestelmä kunnossa (ei vääntymiä, ei vaurioita, ei
siirtyneitä markkereita).
Jos käytät viitejärjestelmänä ET-asemointijärjestelmää ja -asemointivartta, varmista ennen
hoitoa, että heijastavat markkeripallot on kiinnitetty kunnolla ja että liitosnastat eivät ole
taipuneet.
Varmista, että potilaan ja lineaarikiihdyttimen kanturin osien välissä on riittävästi tilaa.

Vahingoittuneet markkeripallot on vaihdettava välittömästi. Käytä heijastavan kalvon
suojaamiseksi käsineitä markkeripallojen vaihdon yhteydessä.
Varoitus ”Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning.”
(Viitetähti on siirtynyt! Lataa potilastiedot uudelleen ja käynnistä asemointi uudelleen.)
näytetään, jos viitetähti on siirtynyt ei-isosentriseen kulmaan.
Törmäys tai kosketus ET-asemointivarteen pöydän asemoinnin aikana voi siirtää vartta
pysyvästi. Suorita uusi röntgentarkistus.
Asemointivarren IGRT-kiinnitin on kiinnitettävä suoraan pöytälevylle! Asemointivarren
IGRT-kiinnittimen ja pöytälevyn välillä ei saa olla mitään muita materiaaleja (kuten
liukuestemattoa).
Tarkista ennen hoitoa, onko asemointivarren IGRT-kiinnittimen kiinnitysruuvi kiristetty.

Älä kiinnitä ET Positioning Arm Fixation for IGRT -kiinnittimeen muita laitteita kuin ETasemointivarsi!
ET Positioning Arm Fixation for IGRT on sijoitettava pöytälevyn takaosaan F3- ja F8merkkien väliin.
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9.6

iGUIDE-viitekehyksen käyttö

Yleistä
Voit käyttää Elekta iGUIDE -viitekehystä asemointiin yhdessä iGUIDEn/HexaPODin kanssa.

iGUIDE-viitekehyksen käyttäminen
Vaiheet
Valitse Reference Star/Array Patient Settings -asetusten Set Positioning Defaults näytöllä (katso s. 141).

1.

Kun ExacTrac havaitsee näkyvän Elekta-viitekehyksen, se näyttää kuvakkeen näytön oikeassa yläkulmassa:

2.

Käyttö iGUIDE-ohjelmiston kanssa
iGUIDE-ohjelmisto edellyttää, että viitekehys asennetaan pöytään kaikissa muissa kuin
kallohoidoissa. ExacTracin kanssa ei voida käyttää muuta asemointilaitetta viitekehyksen ollessa
asennettuna.
iGUIDE-ohjelmiston kanssa ei saa käyttää samanaikaisesti kehomarkkereita ja viitekehystä,
sillä se saattaa estää kehomarkkereiden näkyvyyden.
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Älä käytä useita infrapunatyökaluja samanaikaisesti!
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9.7

Asemointinäytön yleiskuvaus

Yleistä
Jos isosentrin valinta on tehty (katso s. 170), järjestelmä siirtää näytön suoraan
pääasemointinäkymään.
• Jos suoritettavalle potilaan hoidolle on aktivoitu automaattinen pöydän asemointi ExacTrac
Robotics -järjestelmän kanssa (katso s. 119), ExacTrac-ohjelmisto tarkistaa myöhemmän
kallistuskompensoinnin valmistelemiseksi, onko ExacTrac -järjestelmä keskitetty (katso s.
283).
• Kun ExacTrac Robotics on keskitetty oikein, voit suorittaa potilaan esiasemoinnin
ExacTracilla, jotta voit säätää pöydän asennon niin, että suunnittelukohdealue on kohdistettu
lineaarikiihdyttimen isosentriin.
HUOMAUTUS: kun Perfect Pitchiä käytetään nousu- ja keinumiskulmien kompensointiin,
ExacTrac ei tarkista, että Perfect Pitch on keskitetty.
ExacTrac Robotics -järjestelmää ei tule käyttää potilaan esiasemointiin.

Alkuasemointinäkymä

②
③
④
①

Kuva 95
Nro

186

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus
Näytön keskellä on asemointinäkymiä:
Nämä näkymät voidaan määrittää seuraavassa kohdassa olevien ohjeiden mukaisesti: s. 114.
Katselusuunnan osoittaa aina potilaskuvake, joka näkyy kunkin kuvanäkymän vasemmassa alakulmassa.

①

Asemointinäkymät

②

Tunnistetut markkerit

Kunkin kameran linssin tunnistamien markkereiden määrä.

③

Isocenter

Kulloinkin valittuna oleva isosentri.
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Nro

④

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

Beam

Näyttää valmistellun säteilykeilan nimen.
Jos ADI on käytettävissä ja kytkettynä, Varian-lineaarikiihdyttimessä valmisteltu säteilykeila näytetään tässä, ja:
• ExacTrac tarkistaa, onko valmistellulle säteilykeilalle valittu
oikea isosentri, ja näyttää muussa tapauksessa varoituksen.
• ExacTrac näyttää ExacTracissa olevalle DICOM-suunnitelmalle tuntemattomia säteilykeiloja koskevan varoituksen.
• ExacTrac tarkistaa, vastaako ExacTraciin ladattu potilas lineaarikiihdyttimeen ladattua suunnitelmaa tai lineaarikiihdyttimessä valmisteltua säteilykeilaa, ja näyttää muussa tapauksessa varoituksen.
Katso s. 187.
Ilman ADIa valitun isosentrin ensimmäinen säteilykeila valitaan ennalta (se voidaan vaihtaa manuaalisesti).

HUOMAUTUS: käyttäjän on aina valittava kulloinenkin kenttä/säde (④ seuraavassa kohdassa:
Kuva 95) ilmoittaakseen ExacTracille nykyisessä kentässä käytettävän pöydän kulman. Jos näin
toimitaan, ExacTrac voi näyttää OK-ilmoituksen pöydän kulman etäisyyspalkissa heti, kun pöytä
siirretään oikeaan suunniteltuun kulmaan.

ADIn isosentri- ja säteilykeilayhdistelmät
Isosentri/säteilykeila

Kuvaus
Lineaarikiihdyttimeen ladattu suunnitelma ei vastaa ExacTraciin ladattua potilasta.
HUOMAUTUS: jos ExacTracia käytetään yhdessä MOSAIQin kanssa, lineaarikiihdyttimeen ladatun suunnitelman ja ExacTracin välissä ei suoriteta säteen kartoitusta, tai suunnitelmainstanssin
UID-tunnus on muuttunut MOSAIQissa säteen
kartoituksen suorittamisen jälkeen.

Säteilykeilaa ei ole valmisteltu lineaarikiihdyttimessä. Näin ollen ExacTrac ei voi suorittaa isosentrin/säteilykeilan yhtenäisyystarkistusta.

Lineaarikiihdyttimessä valmisteltu säteilykeila ei
vastaa ExacTracissa valittua isosentriä.

Lineaarikiihdyttimessä valmisteltu säteilykeila
vastaa ExacTracissa valittua isosentriä.
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Isosentri/säteilykeila

Kuvaus

Lineaarikiihdyttimessä valmisteltua säteilykeilaa
ei tunneta ExacTracin DICOM-suunnitelmassa,
mutta säteilykeilan suunnitelmainstanssin UIDtunnus on vastaava.

Lineaarikiihdyttimessä valmisteltu säteilykeila
tunnetaan ExacTracin DICOM-suunnitelmassa,
mutta sen säteilykeilan ominaisuudet ovat erilaiset. Säteilykeilan ominaisuuksia voidaan muuttaa
hoidonvalvontajärjestelmässä.

Tuntemattomat säteilykeilat
Kun ExacTrac ei löydä lineaarikiihdyttimessä valmisteltua säteilykeilaa DICOM-suunnitelmastaan,
mutta säteilykeilan ilmoitettu suunnitelmainstanssin UID-tunnus vastaa ExacTracin DICOMsuunnitelmaa, ExacTrac näyttää säteilykeilan tuntemattomana.
Siinä tapauksessa ExacTrac ei voi tarkistaa, että ExacTracissa valittuna oleva isosentri vastaa
valmisteltua säteilykeilaa. Käyttäjän on tehtävä se manuaalisesti. Lisäksi ExacTrac ei tunne
tämän säteilykeilan suunniteltua pöydän kiertoa. Käyttäjän on tarkistettava manuaalisesti, että
potilaan pystysuuntainen kierto on oikea.
TrueBeam-pöydissä ExacTrac ei suorita tuntemattomien säteilykeilojen automaattista asemointia.
Koska ExacTracilla ei ole valmisteltua säteilykeilaa koskevia tietoja, ExacTrac ei salli
tuntemattomia säteilykeiloja, ja manuaalisen valtuutuksen suorittaminen on käyttäjän vastuulla,
jos hän on tarkistanut, että kaikki on asianmukaista.

Epäyhdenmukaiset säteilykeilat
Kun ExacTrac tuntee lineaarikiihdyttimessä valmistellun säteilykeilan, ja sillä on vastaava
suunnitelmainstanssin UID-tunnus, mutta jotkin säteilykeilan ominaisuudet eroavat alkuaan
valmistellusta säteilykeilasta, ExacTrac näyttää sen epäyhdenmukaisena säteilykeilana
estääkseen epäyhdenmukaiseen suunnitelmaan perustuvan hoidon. Näin saattaa käydä, jos
suunnitelma päivitetään tai ohitetaan suoraan lineaarikiihdyttimessä ja jos muutokset vaikuttavat
potilaan asemointitoimenpiteen oikeellisuuteen.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Varmista, että kehomarkkereita tai järjestelmää voidaan seurata infrapunakameralla ja että
tunnistettujen kehomarkkereiden määrä vastaa potilaassa olevaa määrää.
Tarkkuutta on ehkä alennettava, jos yksi tai useampi viitejärjestelmän heijastavista
markkeripalloista ei näy infrapunakamerassa. Tämä pätee myös kehomarkkereita
käytettäessä. Varmista ennen käyttöä, että kaikkien markkeripallojen pinta on kuiva ja
hyvässä kunnossa. Vahingoittuneet markkeripallot on vaihdettava.
Jotta infrapunakameran avulla voidaan varmistaa tarkka esiasemointi, kaikki markkerit,
joita ei ole kiinnitetty potilaan ihoon (esim. kalibrointityökalut) ja joita toimenpiteessä ei
tarvita, on poistettava kameran kuvakentästä.
Kameran valonlähteen suodattimet ja linssit tulee tarkistaa ennen käyttöä, sillä ne eivät saa
olla vahingoittuneet ja niiden tulee olla aina riittävän puhtaita.
Älä säädä kameran asentoa hoidon aikana. Kalibroi järjestelmä aina laitteiston törmäyksen
jälkeen. Jos paneeleihin törmätään voimalla, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
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Käyttäjän on aina valittava kulloinenkin kenttä/säde (katso Kuva 95) ilmoittaakseen
ExacTracille nykyisessä kentässä käytettävän pöydän kulman. Jos näin toimitaan,
ExacTrac voi näyttää OK-ilmoituksen pöydän kulman etäisyyspalkissa heti, kun pöytä
siirretään oikeaan suunniteltuun kulmaan.
Manuaalista valtuutusta voidaan käyttää vain, jos se on välttämätöntä. Kun valtuutus on
suoritettava manuaalisesti painamalla F8-näppäintä, varmista huolellisesti, että potilas on
asemoitu oikein suhteessa valittuun säteilykeilaan, isosentriin ja pöydän kulmaan, sillä
tässä tapauksessa ExacTrac ei tarkista sitä.

Asemointinäkymien sisältö
Osa

Toiminto
Kuvatiedoissa valittu hoidon isosentri näkyy oranssina ristinä.
Kaikki kuvatiedoissa määritetyt kehomarkkerit näkyvät sinisinä risteinä.
Potilaaseen kiinnitetyt kehomarkkerit näkyvät punaisina palloina.
Kunkin näkymän keskellä oleva hiusristikko edustaa lineaarikiihdyttimen isosentriä.

Asentoilmaisimet
Näytön oikealla puolella ja alaosassa ovat asentoilmaisimet, joka kohdistavat hoidon isosentrin
lineaarikiihdyttimen isosentrin kanssa.
Kaikki asentoilmaisimet koostuvat seuraavista osista:
• dimension osoittava kuvake
• olemassa olevan poikkeaman numeerinen ja graafinen (etäisyyspalkki) näyttö.
Kaikki numeeriset näytöt Couch Angle -kulmaa (pöydän kulma) lukuun ottamatta näytetään
suhteessa kulloiseenkin kohdeasentoon. Couch Angle näytetään absoluuttisena ja
lineaarikiihdyttimessä käytettävän käytännön mukaan.
Kaikki etäisyyspalkit näytetään suhteessa kulloiseenkin kohdeasentoon. Yksittäinen etäisyyspalkki
näytetään Patient Settings -asetuksissa määritetyissä infrapuna-tarkkuusrajoissa vihreänä. Jos
röntgentarkistusta tarvitaan edelleen, se näytetään harmaana.
Ilmaisin

Siirtoilmaisimet
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Toiminto
Vertical-, Longitud.- ja Lateral-siirtoilmaisimet määrittävät hoidon
isosentrin sijainnin lineaarikiihdyttimen isosentriin nähden.
Siirtoilmaisin pysyy harmaana, kun röntgentarkistusta tarvitaan edelleen. Muussa tapauksessa siinä näytetään vihreällä OK, jos poikkeama on potilasasetuksissa määritetyn siirtymisen infrapuna-tarkkuusrajan alapuolella.
Siirtymispoikkeamissa vihreällä näytettävä OK (tilailmaisin) ei riipu
kustakin dimensiosta erikseen vaan tuloksena saatavasta vektorista.
Näin ollen OK saattaa näkyä siirtymisen siirtoilmaisimissa jo ennen
sen näkymistä tilailmaisimissa.
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Ilmaisin

Kallistusilmaisimet

Toiminto
Long. Angle- ja Lat. Angle -kallistusilmaisimissa täsmennetään potilaan kulloinenkin kierto.
Lat.- ja Long.-kallistusilmaisimet voidaan kompensoida vain, jos
Perfect Pitch tai ExacTrac Robotics on käytettävissä. Jos Perfect
Pitch tai ExacTrac Robotics ei ole käytettävissä, yritä joko kohdistaa potilas pöydälle uudelleen manuaalisesti tai mukauta kiertorajaarvoja potilasasetuksissa.
Siirtoilmaisin pysyy harmaana, kun röntgentarkistusta tarvitaan edelleen. Muussa tapauksessa siinä näytetään vihreällä OK, jos poikkeama on potilasasetuksissa määritetyn kierron infrapuna-tarkkuusrajan alapuolella.
Couch Angle -ilmaisimessa näytetään potilaan absoluuttinen pystykulma. Etäisyyspalkki on keskitetty seuraavien asentojen ympärille:
• Oletusarvoinen asento (0° tai 180°) esiasemoitaessa (ilmoitetaan
kohdassa PrePos:).
• Oletusarvoinen asento (0° tai 180°) asemoitaessa, kun säteilykeilaa ei ole valmisteltu.
• Valmistellun säteilykeilan suunniteltu Couch Angle -kulma asemoitaessa (ilmoitetaan kohdassa Plan:).
Siirtoilmaisin pysyy harmaana, kun röntgentarkistusta tarvitaan edelleen. Muussa tapauksessa siinä näytetään vihreällä OK, jos poikkeama on potilasasetuksissa määritetyn kierron infrapuna-tarkkuusrajan alapuolella.

Asento- ja kulmailmaisimet näyttävät potilaan koordinaattijärjestelmän arvot IEC 61217 standardin mukaisesti. Heti kun pöytä kiertyy pois oletusasennosta, potilaan
koordinaattijärjestelmän ilmaisemat arvot eroavat lineaarikiihdyttimen
koordinaattijärjestelmän ilmaisemista arvoista.
ExacTrac näyttää pöydän kulman lineaarikiihdyttimen käyttämän asteikon mukaisesti.
Oletusasento voi olla siksi 0° tai 180°, ja positiivinen kiertyminen voi tapahtua
myötäpäivään tai vastapäivään. Järjestelmä on mukautettu täsmäytymään
lineaarikiihdyttimen kanssa hyväksynnän aikana.

Tilailmaisimet
Näytön oikeassa yläkulmassa ovat tilailmaisimet, joka kohdistavat hoidon isosentrin
lineaarikiihdyttimen isosentrin kanssa.
Ilmaisin

Toiminto
Jos olet hankkinut Varian ETR / Varian Exact -pöydälle automaattisen pöydän asemoinnin (katso s. 73), voit ottaa automaattisen pöydän esiasemoinnin käyttöön hoitohuoneessa, kun tämä kuvake näytetään.
Asemoinnin aikana näkyy tämä kuvake, jos siirtymisen tarkkuus on
alhainen:
• ET-asemointitähden, ET-asemointijärjestelmän ja kehomarkkerien raja-arvo määritetään potilasasetuksissa (katso s. 141).
• Kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän raja-arvo
on 1,0 mm.
Jos ExacTrac-järjestelmässä ei ole pöydän automaattista asemointijärjestelmää, voit esiasemoida pöydän manuaalisesti, kun tämä kuvake näkyy.
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Ilmaisin

Toiminto
Asemoinnin jälkeen näytetään tämä kuvake, jos kierron tarkkuus
(Lat., Long. ja Couch Angle) on alhainen. Raja määritetään potilasasetuksissa.
Asemoinnin aikana näkyy tämä kuvake, jos tarkkuus on alentunut:
• ET-asemointitähden ja ET-asemointijärjestelmän raja-arvo on
0,7 mm.
• Kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän raja-arvo
on 0,5 mm.
• Kehomarkkereiden raja-arvo määritetään potilasasetuksissa (katso
s. 141).
Asemoinnin jälkeen näytetään tämä kuvake, jos kierron tarkkuus
(Lat., Long. ja Couch Angle) on alentunut. Raja määritetään potilasasetuksissa.

Jos ExacTrac-järjestelmä sisältää röntgen- tai kartiokeila-TT-toiminnon, tämä kuvake ilmaisee, että korjaus voidaan aloittaa, kun esiasemointi on suoritettu onnistuneesti.
Tämä osoittaa, että isosentri on suunnitellussa hoitoasennossa.
Kuvake näytetään, jos siirtymisvektorin pituus (pystysuoran, pitkittäisen ja lateraalisen siirtymän tuloksena syntyvä vektori) on potilasasetuksissa määritetyn siirtymisen tarkkuuskynnyksen eikä kunkin
erillisen siirtymän alapuolella.
Lisäksi Long.-, Lat.- ja Couch Angle -kulmien on oltava potilasasetuksissa määritettyjen infrapunakulma-rajojen alapuolella.
Hoitavan säteilykeilan saa aktivoida vain, jos näytetään OK-kuvake.
HUOMAUTUS: siirtymien kohdalla OK-merkki määräytyy vektorin pituuden ja yksittäisten arvojen etäisyyspalkkien mukaan. On mahdollista, että kaikki etäisyyspalkit näyttävät OK, mutta OK-kuvake ei näy.
Tällaisessa tapauksessa siirrä pöytää lähemmäksi nollaa.

Tämä kuvake näkyy, jos Automatic Treatment Beam Interlock on
aktivoitu ja otettu käyttöön potilasasetuksissa ja röntgenseuranta tai
pikatarkistus on toleranssialueen ulkopuolella.

Lukituksen symbolit
Järjestelmän kokoonpanosta riippuen tilakuvakkeissa voi olla myös lukituksen symboleja oikealla
puolella.

Kuva 96
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Symboli

Toiminto
Tämä symboli on vihreä (sädettä ei ole lukittu),
jos
• OK-tilakuvake näkyy ja
• Automatic Treatment Beam Interlock on
käytössä ja röntgenseuranta ja pikatarkistus
ovat toleranssialueella.
HUOMAUTUS: japanilaisissa asennuksissa
symboli on punainen (MV-säteilykeila lukitaan)
aina, kun ExacTracissa otetaan röntgenkuvia.
HUOMAUTUS: MV-lukitus voidaan poistaa manuaalisesti napsauttamalla kuvaketta ja vahvistamalla ensimmäinen viesti. Se poistetaan, jos
toinen viesti säilyy auki. Kun toinen viesti suljetaan, MV-lukitus aktivoituu uudelleen.
KV / DOOR -lukitus voi olla aktiivinen, koska
huoneen ovi on auki (määrityksistä riippuen).
Lisäksi Elekta-integroinneissa lukitus estää
röntgenkuvauksen ExacTracissa, kun pöydän
jarrua ei ole lukittu tai otetaan XVI-kuvia.
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OK-kuvakkeen toimintakaavio
Tässä toimintakaaviossa annetaan yleiskuvaus ExacTrac-tilakuvakkeista ja siitä, miten ne ovat
riippuvaisia työnkulun vaiheista ja potilaan asemointitarkkuudesta.

Open Patient

ExacTrac
Workflow
Steps

PrePositioning

X-Ray
Correction
X-Ray
Verification

ExacTrac
Status
Changes

Translations
within
tolerance

Translations
within
reduced
accuracy

Translations
with low
accuracy

Roll / Pitch
within
tolerance

Roll / Pitch
within
reduced
accuracy

Roll / Pitch
with low
accuracy

Couch
Angle
within
tolerance

Couch Angle
within
reduced
accuracy

Couch Angle
with low
accuracy

Correct
patient
position
OK Position
reached
Couch
Angle / Isocenter
Change
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Kiertopoikkeamien käsittely ilman ExacTrac Roboticsia tai Perfect Pitchiä
Jos ExacTracia käytetään ilman Perfect Pitchiä tai ExacTrac Roboticsia, kiertopoikkeamia ei
voida kompensoida automaattisesti. Jotta saadaan aikaan tilailmaisimen OK-tila, voidaan
mukauttaa kierron infrapuna-tarkkuusrajaa. Suurissa kiertopoikkeamissa Brainlab suosittelee
potilaan kohdistamista uudelleen pöydällä. Ota siinä tapauksessa uudet röntgenkuvat ja käytä
mahdollisia siirtoja.

Hoidon valtuuttaminen (vain ADI)
Jos käytät ExacTracia Varian Clinac- tai Varian TrueBeam -järjestelmässä, jossa on
lisälaiteliitäntä (ADI), ExacTracin on valtuutettava kulloisellakin säteilykeilalla tehtävä hoito. Jos
ADI on määritetty Varian-lineaarikiihdyttimessä, eikä ExacTracia käytetä asemointiin, ExacTracin
on oltava käynnissä, jotta Varianista saatavien pyyntöjen toteuttaminen voidaan valtuuttaa.
Niin kauan kuin potilasta ei ole ladattu ExacTracissa, se valtuuttaa aina kaikkien Varianista
saatavien pyyntöjen toteuttamisen. Kun potilas on ladattu, ExacTrac tarkistaa potilaan asennon ja
suorittaa valtuutukset automaattisesti vain, kun potilaan asennosta on olemassa varmuus (esim.
OK-kuvake).
ExacTrac ei voi tarkistaa potilaan asentoa kentissä, joita ExacTrac ei tunne (esimerkiksi kentissä,
jotka on lisätty sen jälkeen, kun suunnitelma vietiin ExacTraciin esim. asetuskentät
MOSAIQissa), ja näin ollen niitä ei valtuuteta automaattisesti.
Jos haluat ohittaa automaattisen valtuutuskäytännön, voit näyttää valintaikkunan manuaalisen
valtuutuksen lähettämiseksi painamalla F8-näppäintä. Siirtoa ei voida lähettää uudelleen F8näppäimen painamisen jälkeen, sillä lineaarikiihdytin ei hyväksy sitä aiemmin valtuutetun
säteilykeilan vuoksi.
HUOMAUTUS: valtuutus hyväksytään vain Varianin puolella, kun se on Clinac Ready -tilassa.
HUOMAUTUS: jos ExacTrac-työasemaa tai -ohjelmistoa ei voida käynnistää useiden yritysten
jälkeen, voit ottaa yhteyttä Varianin asiakastukeen. Brainlab ExacTrac on poistettava
määritettyjen ADI-laitteiden luettelosta lineaarikiihdyttimen puolella, jotta hoitoja voidaan jatkaa
ilman ExacTracia.

Isosentriin kohdistaminen
Vaiheet
Varmista, että heilurikuvake tai Low Accuracy näkyy näytön oikeassa yläreunassa.

1.

2.
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Kohdista pöytä:
• Jos kyseessä on Varian Exact- tai ETR-pöytä, paina heilurin kummankin puolen aktivointipainikkeita, jotta pöydän automaattinen liikkuminen kytkeytyy käyttöön (katso s.
73).
• TrueBeam-lineaarikiihdyttimet. Voit käynnistää automaattisesta pöydän liikkeestä vastaavan valintaikkunan painamalla Restart Positioning (katso s. 197).
• Muussa tapauksessa siirrä pöytää manuaalisesti siirtymäilmaisimien antamien tietojen
mukaan (katso s. 189).
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Vaiheet

3.

Varmista pöydän säätämisen jälkeen, että
• hoidon isosentrin osoittava oranssi risti on lineaarikiihdyttimen sinisen hiusristikon keskellä
• kuvatietoihin määritettyjen kehomarkkerien (siniset ristit) ja potilaaseen kiinnitettyjen kehomarkkerien (punaiset pallot) sijainnit täsmäävät
HUOMAUTUS: jos esim. iho siirtyy, potilaaseen kiinnitettyjen kehomarkkerien sijainti voi
erota hiukan kuvatietojen kehomarkkerien sijainnista, vaikka potilas olisi isosentrissä.

4.

Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy Proceed with X-ray tai OK. Nämä kuvakkeet näkyvät, kun
hoidon isosentrin ja lineaarikiihdyttimen isosentrin välinen poikkeama on pienempi kuin
valitun viitejärjestelmän tarkkuuden kynnysarvo (katso s. 190)
tarkkuus on pysynyt ennallaan vähintään viiden sekunnin ajan.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Jos infrapunakamerayhteyttä ei ole muodostettu kymmenessä sekunnissa, näyttöön tulee
varoitus. Potilasta ei saa hoitaa, jos näin tapahtuu.
Tarkkaile aina automaattista pöydän liikettä katsomalla vuorotellen ExacTrac-näyttöä ja
huoneen kameranäyttöjä. Jos järjestelmä näyttää liikuttavan pöytää liikaa, keskeytä
automaattinen asemointiprosessi välittömästi ja jatka asemointia
lineaarikiihdytinhuoneesta.
Älä hoida potilasta suorittamatta röntgenkorjausta.

Manuaalista valtuutusta voidaan käyttää vain, jos se on välttämätöntä. Kun valtuutus on
suoritettava manuaalisesti painamalla F8-näppäintä, varmista huolellisesti, että potilas on
asemoitu oikein suhteessa valittuun säteilykeilaan, isosentriin ja pöydän kulmaan, sillä
tässä tapauksessa ExacTrac ei tarkista sitä.

Seuraavat vaiheet
Jos potilas liikkuu pois isosentrisijainnista, esiasemointi on toistettava napsauttamalla
siirtymisvalikon Restart Positioning -painiketta.
Tämän jälkeen voit jatkaa röntgen- tai kartiokeila-TT-korjaukseen, tai jos ExacTrac-järjestelmä ei
sisällä röntgentoimintoa, voit jatkaa suoraan potilaan hoitoon.
ExacTrac-järjestelmien, jotka eivät sisällä röntgentoimintoa, tarkkuuden taso määräytyy
pitkälti kyseessä olevan potilaan morfologisten ominaisuuksien mukaan. Ihon siirtyminen
ja potilaan anatomian tai asennon muuttuminen TT-kuvauksen tietoihin nähden voi johtaa
asemoinnin epätarkkuuksiin, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin jäykän fantomin
avulla suoritettavan järjestelmän hyväksynnän aikana syntyvät epätarkkuudet.
Röntgen- ja kartiokeila-TT-korjaus ja -tarkistus on pakollinen toimenpide kehyksettömän
sädekirurgian aikana, sillä kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän asento voi
vaihdella hieman hoitofraktioiden välissä. Lisäksi sen asento voi olla eri kuin
kehyksettömällä SRS:n TT-/angiopaikantimella ja -kohdeasettimella, joka kiinnitetään TTkuvauksen aikana. Pelkkää infrapunaseurantaa ei sallita, jos viitejärjestelmänä käytetään
kehyksetöntä sädekirurgian asemointijärjestelmää.
Tarkista aina, että ExacTrac vahvistaa kohdeasennon tuomalla näyttöön OK-kuvakkeen.
Potilasta ei saa hoitaa, jos OK-kuvake ei tule näkyviin. Uudelleenasemointivaihe on
toistettava napsauttamalla Restart Positioning -painiketta.
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Hoitotiedot

9.8

Hoitotiedot

Yleistä
Nopea DICOM-hoitosuunnitelman yleiskuvaus on saatavilla Treatment Information -välilehdellä.

Treatment Information -välilehti

Kuva 98
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9.9

Pöydän automaattinen liikkuminen Varian
TrueBeam -lineaarikiihdyttimillä

Yleistä
TrueBeam-lineaarikiihdyttimissä ExacTrac lähettää pöydän liikettä koskevat pyynnöt
hoitosovellukseen ADI (Auxiliary Device Interface, lisälaiteliitäntä) -protokollan avulla.
Automaattinen asemointitoimenpide on saatavilla ADI-asemointivalintaikkunassa (katso Kuva 99).
ExacTracin on oltava käynnissä, jotta jokaisen potilaan kohdalla voidaan valtuuttaa
lineaarikiihdyttimessä ADI-liitännän avulla suoritettavat hoidot.
HUOMAUTUS: TrueBeam-lineaarikiihdyttimissä ExacTracin OK-tilassa otetaan huomioon
potilaan todellisen tukikulman kiertopoikkeama alkuperäiseen suunniteltuun kulmaan nähden
(DICOM-suunnitelma).

Automaattiset ADI-asemointitilat
Tila

Käyttötarkoitus

AutoPrepositioningMode

Käytetään potilaan esiasemointiin:
• tarkistaa, että suunnitelma- ja isosentrivalinnat ovat asianmukaiset
• ei pystysuoran kulmapoikkeaman kompensointia
• ei suunnitelman päivitystä kohdeasennon saavuttamisen jälkeen.

AutoPositioningMode

Käytetään lopulliseen alustavaan ja fraktioiden väliseen potilaan
asemointiin:
• käytetään sen jälkeen, kun potilaan asento on korjattu röntgenillä
tai kartiokeila-TT:llä
• tarkistaa, että suunnitelma- ja isosentrivalinnat ovat asianmukaiset
• kulmapoikkeaman kompensointi (pöydän kulma)
• mahdollista kaikissa pöydän kulmissa: kiertää potilaan suunniteltuun DICOM-kulmaan
• suunnitelman päivitys sen jälkeen, kun kohdeasento on saavutettu ja ExacTrac on asiasta varma.

AutoPhantomPositioningMode

Käytetään fantomin asemointiin:
• ei suunnitelman oikeellisuustarkistuksia
• kiertää pystykulmaa niin, että fantomi kierretään 0 asteeseen lineaarikiihdyttimen CCW0-käytännön mukaan (katso s. 327)
• ei suunnitelman päivitystä kohdeasennon saavuttamisen jälkeen.

HUOMAUTUS: jos ExacTrac-työasemaa tai -ohjelmistoa ei voida käynnistää useiden yritysten
jälkeen, voit ottaa yhteyttä Varianin asiakastukeen. Brainlab ExacTrac on poistettava
määritettyjen ADI-laitteiden luettelosta lineaarikiihdyttimen puolella, jotta hoitoja voidaan jatkaa
ilman ExacTracia.

ADI-asemointivalintaikkunan käyttö
ADI-asemointivalintaikkunaa voidaan käyttää seuraavissa tilanteissa:
ExacTrac
Potilaan asemointinäyttö (IR
Positioning -välilehti)
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Esiasemointi:
• Napsauta Restart Positioning.

AutoPrepositioningMode
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ExacTrac

Tila
Asemointi:
• Käynnistetään automaattisesti siirryttäessä IR Positioning -välilehdelle (röntgenkorjauksen, isosent- AutoPositioningMode
rin valinnan yms. jälkeen).
• Manuaalisesti napsauttamalla
Restart Positioning.

Virtuaalisen isosentrin asemointi

Prepositioning:
• Napsauta Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Isosentrifantomin siirtäminen
isosentriasentoon

Napsauta Start Positioning.

AutoPhantomPositioningMode

Röntgenfantomin siirtäminen
röntgenasentoon

Napsauta Start Positioning.

AutoPhantomPositioningMode

Kaikkia kolmea tilaa voidaan käyttää enintään kolmessa pöydän liikettä koskevan pyynnön
uusinnassa kohdesijainnin saavuttamiseksi. Sen jälkeen hoitosovellus ilmoittaa ExacTracille, että
pöydän liike on suoritettu loppuun, ja ExacTrac tarkistaa, onko asento tai kierto jo saavutettu tai
saatu aikaan. Jos asentoa tai kiertoa ei ole vielä saavutettu tai saatu aikaan, eikä sallittuja
yrityksiä ole vielä käytetty, se lähettää toisen pöydän liikettä koskevan pyynnön.
• Onnistuneen liikkeen jälkeen ADI-asemointivalintaikkuna suljetaan automaattisesti.
• Jos liike epäonnistui, valintaikkuna jää auki, ja siinä näytetään varoitusviesti. (katso s. 200).

ADI-asemointivalintaikkuna

①
②
③

Kuva 99
Nro

Osa

①

Otsikon näyttötila

②

Tilaviesti

③

Interrupt/Close

Tilaviestit
Tilaviestitaulukon Keskeytetäänkö-sarake osoittaa, jatkuuko automaattinen asemointitoimenpide
virheen korjaamisen jälkeen.
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Keskeytetäänkö?

Merkitys

Ei

Virheen korjaamisen jälkeen (esim. ”No Beam prepared. Prepare Beam.” (Ei
valmisteltua säteilykeilaa. Valmistele säteilykeila.) -virheen jälkeen säteilykeila
valmisteltiin) automaattista asemointitoimenpidettä jatketaan.

Kyllä

Automaattinen asemointitoimenpide pysäytettiin. Voit käynnistää automaattisen
asemoinnin uudelleen sulkemalla valintaikkunan ja painamalla uudelleen Restart Positioning. Tällöin Interrupt-painike nimetään uudelleen Close-painikkeeksi.

Tilaviesti

Olosuhde

Interrupted

ADI Not Connected

ADI-yhteyttä ei ole muodostettu.

Kyllä

ADI Misconfiguration

ADI-yhteyttä ei ole muodostettu, koska TrueBeam- ja
ExacTrac-kokoonpanossa on epätäsmäävyys. (Esim.
toinen on määritetty suorittamaan korjauksen 6 vapausasteeseen ja toinen vain 4 vapausasteeseen.)

Kyllä

Interrupted

Automaattinen asemointi keskeytettiin (esim. painamalla
hoitokonsolissa Cancel). Voit käynnistää automaattisen
asemoinnin uudelleen sulkemalla valintaikkunan ja napsauttamalla uudelleen Restart Positioning.

Kyllä

No plan loaded

TrueBeamiin ei ole ladattu suunnitelmaa.

Kyllä

Wrong plan loaded

TrueBeamiin ladattu suunnitelma ei vastaa ExacTraciin
ladattua potilassuunnitelmaa.
Tätä vertailua varten ExacTrac tarkistaa, vastaako lineaarikiihdyttimestä ADI:n kautta saatu DICOMin suunni- Kyllä
telmainstanssin UID-tunnus ExacTraciin ladatun potilaan DICOM-suunnitelman DICOMin suunnitelmainstanssin UID-tunnusta (yhtä viitatuista tunnuksista).

No Beam prepared.
Prepare Beam

TrueBeamissa ei ole valmisteltua kenttää/säteilykeilaa.
Paina TrueBeam-järjestelmän oman näppäimistön Prepare-painiketta.

Unknown beam prepared

Koska ExacTracin DICOM-suunnitelmassa ei tunneta
TrueBeamissa valmisteltua säteilykeilaa, ExacTrac ei voi Kyllä
suorittaa automaattista asemointia.

Wrong Isocenter selected

ExacTracissa valittuna oleva isosentri ei vastaa TrueBeamissa valmisteltua säteilykeilaa.

Enable Motion to mo- TrueBeamiin on lähetetty pöydän liike. ExacTrac odotve Couch
taa, että pöydän siirto suoritetaan loppuun. Katso s. 201.

Ei

Kyllä
Ei

Beam is already authorized.

TrueBeamissa valmisteltu säteilykeila on jo valtuutettu
ExacTracissa.
Valmisteltu tila on peruutettava painamalla Preview-paiKyllä
niketta siihen varatulla TrueBeam-järjestelmän näppäimistöllä. Valmistele säteilykeila myöhemmin uudelleen
siihen varatun TrueBeam-järjestelmän näppäimistön Prepare-painikkeella.

IR Position is not valid

ExacTrac ei voi seurata potilasta tai työkalua asianmukaisesti.

Ei

Averaging Position

ExacTrac laskee potilaan asennon keskiarvoa kahden
sekunnin ajan.

Ei

Position not reached.
(Not updated.)

Automaattinen asemointitoimenpide epäonnistui. PoikkeKyllä
ama on edelleen osittain raja-arvon yläpuolella.
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Tiedonsiirron valmistelu
Pöydän liikettä ja suunnitelman päivitystä koskeva tiedonvaihto lineaarikiihdyttimen kanssa on
mahdollista vain, kun lineaarikiihdytin on tiedonsiirto- tai valmistelutilassa. Valmistellun
säteilykeilan nimi näytetään Beam-kentässä (katso Kuva 95). Kentän valmisteleminen
lineaarikiihdyttimessä:
Vaihe
Valitse kenttä hoitosovelluksessa ja paina Prepare-painiketta siihen varatulla TrueBeam-järjestelmän näppäimistöllä.

200

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

POTILAAN ESIASEMOINTI

9.9.1

Pöydän liikkeen aktivointi

Yleistä
Kun siirto on lähetetty TrueBeam-lineaarikiihdyttimeen, käytä huoneessa olevaa heiluria tai
konsolialueen erikoisnäppäimistöä pöydän liikkeen aktivointiin.

TrueBeam-pöydän heilurin käyttö
Tässä osassa kuvataan, miten automaattinen pöydän liike aktivoidaan Varian TrueBeam lineaarikiihdyttimen pöydän heilurilla. Tässä selitetään vain säätimet, joita tarvitaan
automaattiseen pöydän asemointiin yhdessä ExacTrac-järjestelmän kanssa. Jos haluat lisätietoja
tästä pöydän heilurista sekä yleisiä varotoimia koskevia turvaohjeita, perehdy kiihdyttimesi
mukana toimitettuun järjestelmän dokumentaatioon.

①

Kuva 100
Nro
①

Osa
Pöydän heiluri

Kun ExacTrac on lähettänyt siirron TrueBeam-järjestelmään, Couch Linear- tai Couch Rotation
-komentojen Motion Selection -painikkeisiin syttyy automaattisesti valo. Pidä heilurin molempia
liikkeenaktivointipalkkeja painettuina ja paina samalla Motion Selection -painiketta kerran.

①

①
Kuva 101
Nro
①

Osa
Liikkeenaktivointipalkit

Kun kohdeasento on saavutettu, Move Couch -painike ei enää pala.
Tarkista aina, että ExacTrac vahvistaa kohdeasennon tuomalla näyttöön OK-kuvakkeen.
Potilasta ei saa hoitaa, jos OK-kuvake ei tule näkyviin. Toista tarvittaessa asemointivaihe
napsauttamalla uudelleen Restart Positioning -painiketta.
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TrueBeam-konsolin käyttö
Tässä osassa kuvataan, miten automaattinen pöydän liike aktivoidaan Varian TrueBeam lineaarikiihdyttimen konsolista käsin. Tässä selitetään vain säätimet, joita tarvitaan
automaattiseen pöydän asemointiin yhdessä ExacTrac-järjestelmän kanssa. Jos haluat lisätietoja
tästä konsolista sekä yleisiä varotoimia koskevia turvaohjeita, perehdy kiihdyttimesi mukana
toimitettuun järjestelmän dokumentaatioon.

Kuva 102
Kun ExacTrac on lähettänyt siirron TrueBeam-järjestelmään, Couch Linear- tai Couch Rotation
-komentojen liikkeenvalintapainikkeisiin syttyy automaattisesti valo. Paina liikkeenvalintapainiketta
kerran ja ota sen jälkeen automaattinen pöydän liike käyttöön painamalla samaan aikaan
kumpaakin konsolin liikkeenaktivointipainiketta ja pitämällä niitä painettuina.

②

①

③

Kuva 103
Nro

Osa

①

Couch Linear -painike

②

Couch Rotation -painike

③

Motion Enable -painikkeet

HUOMAUTUS: TrueBeam-lineaarikiihdyttimen toleranssitaulukon perusteella jotkin liikkeet on
otettava käyttöön hoitohuoneen sisältä esimerkiksi silloin, kun kyseessä ovat pöydän kierrot tai
suuret korjaussiirrot.
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10 RÖNTGENKORJAUS
10.1

Röntgenkuvaus

Yleistä
Kun potilas on esiasemoitu, potilaan asento voidaan korjata röntgenkorjauksella, jos tämä toiminto
kuuluu käyttöoikeutesi piiriin.
Jäykkien kehofantomien asemoinnin aikana röntgenkorjaus voi vähentää poikkeamat kaikkiin
suuntiin alle 1,5 mm:iin, tyypillisesti 1,0 mm:iin, enintään 3 mm paksun TT-leikkeen perusteella.
Jos haluat tietää täsmällisen tarkkuuden, joka voidaan saavuttaa laitteistollasi, tutustu
asennuksen aikana suoritettuun hyväksynnän menettelyohjeeseen. Kokonaisasemointipoikkeama
voi olla suurempi varsinaisen potilaan asemoinnin aikana esimerkiksi liikkuvia leesioita
hoidettaessa.
Tämä poikkeama ei sisällä sellaisista isosentrisistä poikkeamista aiheutuvaa epävarmuutta, joita
lineaarikiihdytin tuottaa kanturin ja/tai pöydän kierron yhteydessä. Katso lisätietoja näistä arvoista
lineaarikiihdyttimen mukana toimitetuista valmistajan antamista tiedoista tai omista Winston-Lutztesteistäsi.
HUOMAUTUS: ennen röntgenkuvien ottamista varmista, etteivät portaalikuvat, XVI/OBI tai kanturi
häiritse röntgensädettä. Portaalikuvannuspaneelit ja XVI/OBI-paneelit on taitettava kasaan. Älä
ota röntgenkuvia ja kartiokeila-TT-kuvia tai MV-kuvia samanaikaisesti.

Röntgenkorjauksen aktivointi
Vaiheet
Voit ottaa röntgenkorjauksen käyttöön painamalla X-Ray Correction -painiketta IR Positioning -välilehdellä, kun Proceed with X-ray -tilakuvakkeet näytetään.
1.
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Vaiheet
Jos sinulla on röntgengeneraattorin ohjelmistovalvonnan käyttöoikeus, ExacTrac määrittää röntgengeneraattorin säteilytysparametrit automaattisesti potilasasetusten mukaan.
Voit käyttää röntgengeneraattorin esiasetusta (katso s. 122) röntgengeneraattorin etäjärjestelmissä:

①

2.

• Voit käyttää esiasetusta kaksoisnapsauttamalla kopioidaksesi sen generaattoriasetuksiin.
• Samaa arvoa sovelletaan molemmissa generaattoreissa. Voit kuitenkin antaa manuaalisesti eri arvot kummallekin, jos napsautat linkkikuvaketta ①, jolloin se muuttuu katkaistuksi linkiksi.
• Kun painat Apply tai OK, arvot siirretään generaattoreihin ja määritetään tulevien röntgenkuvausten oletusarvoiksi.

Röntgenkuva

Kuva 104

Röntgenputken ylikuumeneminen
Röntgenputken ylikuumenemisen estämiseksi ExacTracissa on otettu käyttöön putken erityiseen
kuumennus- ja jäähdytyskäyrään perustuva mekanismi. Jos putki kuumenee liikaa, ExacTrac ei
salli enää röntgenkuvauksia. Putken on annettava jäähtyä muutaman minuutin ajan, jotta
röntgenkuvia voidaan ottaa lisää.
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Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Röntgenkuvan korjaaminen on suoritettava ennen jokaista hoitovaihetta, jossa käytetään
uutta hoitoasentoa tai pöydän kulmaa.
Röntgenkorjaus ja -tarkistus on pakollinen toimenpide kehyksettömän sädekirurgian
aikana, sillä kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän asento voi vaihdella
hiukan hoitofraktioiden välissä. Lisäksi sen asento voi olla eri kuin kehyksettömän SRS:n
TT-/angiopaikantimella ja -kohdeasettimella, joka kiinnitetään TT-kuvauksen aikana.
Kun infrapuna-asemointi on suoritettu, paras mahdollinen tarkkuus taataan suorittamalla
röntgenkorjaus joka kerta, kun pöytää kierretään tai potilaan asentoa säädetään.
ExacTrac ei ole diagnostinen järjestelmä. Röntgenkuvia ei saa käyttää potilaan diagnoosiin.
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10.1.1

Kehomarkkerin kuvaus

Yleistä
Jos käytät viitejärjestelmänä kehomarkkereita ja niiden sijainti potilaan iholla ei täsmää kuvattujen
kuvien tietojen kanssa, potilaan asentoa ei voi päivittää ja näyttöön tulee vastaava virheviesti.

Kuva 105
Jos näin tapahtuu, hanki uusi markkerikokoonpano. Jos käytät viitejärjestelmänä
kehomarkkereita, mutta potilaalle ei ole määritetty yhtään kehomarkkeria, myös tällöin on
hankittava markkerikokoonpano, jotta voidaan käyttää siirtoja sekä seurata potilaan asentoa.
Tällaisissa tapauksissa markkerikokoonpano on hankittava jokaiselle hoitoistunnolle, ennen kuin
korjausröntgenkuvia voidaan ottaa.

Ennen aloittamista
Varmista ennen jatkamista, että
Vaiheet
1.

Hoidettavalle potilaalle on ladattu oikea potilastiedosto (katso sivu s. 127)

2.

Potilas on esiasemoitu oikein isosentriin (katso sivu s. 173)

3.

Painamalla Yes voit hankkia tälle potilaalle uuden infrapunamarkkerikokoonpanon.

Uuden markkerikokoonpanon hankkiminen
Vaiheet
1.

Varmista, että potilas on esiasemoitu asianmukaisesti lineaarikiihdyttimen isosentriin nähden (katso s. 173).
Potilaan on pysyttävä paikallaan tämän toimenpiteen ajan.

2.

Päivitä potilaan asento painamalla Next-painiketta. Sen jälkeen olet suorassa yhteydessä
röntgenkuvaukseen (katso s. 210).

Jos potilaan asennon päivitys epäonnistuu, varmista, että ladatut potilastiedot vastaavat
potilasta. Sinun on oltava ehdottoman varma, että oikeat tiedot on ladattu, ennen kuin
jatkat toimenpidettä. Potilaan hoitaminen virheellisillä tiedoilla voi johtaa vakavaan
vammautumiseen tai kuolemaan.
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Uuden markkerikokoonpanon kuvaus

Kuva 106
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10.1.2

Asemointijärjestelmän kuvaus

Yleistä
Jos käytät viitejärjestelmänä ET-asemointijärjestelmää ja -asemointivartta, näytössä näkyy
reaaliaikainen videokuva, jonka perusteella voit varmistaa järjestelmän olevan oikeassa
asennossa.

Viitetyökalunäyttö

Kuva 107
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Tarkistuksen suorittaminen
Vaiheet
Valitse Reference Star/Array Patient Settings -asetusten Set Positioning Defaults kohdassa.

1.

HUOMAUTUS: jos viitetähti asennetaan pöytään ennen röntgenkorjausta (ilmoitetaan näkyväksi työkalukuvakkeessa), viitetyökalunäyttöä ei avata, ja järjestelmän asento tallennetaan automaattisesti.
2.

Tarkista, että potilas on esiasemoitu oikein isosentriin (katso sivu s. 173)

3.

Viitetyökalunäyttö avataan automaattisesti painettaessa röntgenkorjauspainiketta ennen
asemointijärjestelmän asentamista pöytään.

4.

Tarkista, että asemointijärjestelmä on hoitoalueen lähellä. Koska ET-asemointitähti ja asemointivarsi eivät läpäise säteilyä, varmista, etteivät ne peitä röntgenkuvauksen kohteita.

5.

Kun sekä potilas että järjestelmä on asemoitu oikein, päivitä markkerin kuvaus painamalla
Next-painiketta:
• Tämä toimenpide kestää vain muutaman sekunnin, ja sen eteneminen näkyy edistymispalkissa.
• Tämän jälkeen asemointijärjestelmää voidaan käyttää pöydän liikkumisen seurantaan.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Koska ET-asemointijärjestelmä ja -asemointivarsi sekä ET-asemointitähti ja -asemointivarsi
voivat osoittaa vain pöydän asennon, varmista, ettei potilas liiku hoidon aikana. Voit
seurata potilaan asentoa ohjaushuoneen videomonitorien kautta.
Älä siirrä asemointijärjestelmää potilaaseen nähden, kun järjestelmän asento on
vahvistettu. Muutoin potilaan asemointi voi tapahtua virheellisesti, minkä seurauksena
myös hoito tapahtuu virheellisesti.
Varmista, ettei asemointijärjestelmää tai viitetähteä ole asetettu liian lähelle kanturia. Jos
järjestelmä tai tähti törmää kanturiin, potilas saatetaan asettaa virheelliseen asentoon tai
voi jopa syntyä vaaratilanne, jossa potilas törmää kanturiin.
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10.1.3

Röntgenkuvaus

Röntgenkuvausnäyttö – kaksoisgeneraattori
Jos sinulla on kaksoisröntgengeneraattorin käyttöoikeus, ExacTrac määrittää automaattisesti
säteilytysasetukset potilasasetusten mukaisesti. Näet molempien generaattoreiden ottamat kuvat
yhdessä vaiheessa.

Kuva 108
HUOMAUTUS: röntgenkuvaus saattaa sammua. Näin voi käydä, jos valmistellaan tuntematon
säde tai kV / DOOR -lukitus aktivoituu (punainen lukituskuvake, katso s. 191).
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Röntgenkuvausnäyttö – yksittäinen generaattori ilman ohjelmistovalvontaa
Jos sinulla on yksittäisten röntgengeneraattorien käyttöoikeus ohjelmistovalvonnalla, ExacTrac
määrittää automaattisesti säteilytysasetukset potilasasetusten mukaisesti. Putkia vaihdetaan
automaattisesti seuraavalle kuvaussivulle siirryttäessä.

Kuva 109
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Röntgenkuvausnäyttö – yksittäinen generaattori (ilman ohjelmistovalvontaa)
Tällöin asetat konsolin energiatasot, ja sinun on valittava manuaalisesti oikea putki kutakin
kuvausaltistusta varten.

Kuva 110

Röntgenkuvien ottaminen: Kaksoisgeneraattorit
Vaiheet
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1.

Varmista, että potilas on esiasemoitu asianmukaisesti lineaarikiihdyttimen isosentriin nähden (katso s. 173).
Potilaan on pysyttävä paikallaan tämän toimenpiteen ajan.

2.

Tarkista automaattisesti valittu röntgenenergiataso molemmissa röntgenputkissa.
Varmista, että röntgenkuvauksessa käytetään oikeaa kilovolttitasoa:
• Jos kilovolttilukema on liian alhainen, potilaan kudos voi näkyä otetuissa röntgenkuvissa.
• Tämä voi puolestaan johtaa kuvien virheellisen yhdistämiseen (katso s. 216), koska voi
olla vaikeaa erottaa pehmytkudosta ja luumaisia rakenteita, kuten kalloa.
Voit muuttaa röntgeniä painamalla Modify joko vasemman tai oikean putken kohdalla ja
tallentaa muutetut asetukset painamalla Apply.

3.

Ota röntgenkuvat konsolissa painamalla röntgenliipaisinpainiketta, kunnes röntgenkuva
näytetään näytöllä.

4.

Säädä kuvan kontrastia tarpeen mukaan (katso s. 232).

5.

Jatka kuvien yhdistämiseen painamalla Next-painiketta.
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Röntgenkuvien ottaminen: Yksittäiset generaattorit (ohjelmistovalvonnalla)
Vaiheet
1.

Varmista, että potilas on esiasemoitu asianmukaisesti lineaarikiihdyttimen isosentriin nähden (katso s. 173).
Potilaan on pysyttävä paikallaan tämän toimenpiteen ajan.

2.

Tarkista automaattisesti valittu röntgenputken 1 röntgenenergiataso. Tarkista röntgenkonsolista, valittiinko oikea putki automaattisesti.
Varmista, että röntgenkuvauksessa käytetään oikeaa kilovolttitasoa:
• Jos kilovolttilukema on liian alhainen, potilaan kudos voi näkyä otetuissa röntgenkuvissa.
• Tämä voi puolestaan johtaa kuvien virheellisen yhdistämiseen (katso s. 216), koska voi
olla vaikeaa erottaa pehmytkudosta ja luumaisia rakenteita, kuten kalloa.
Voit muuttaa röntgeniä painamalla Modify ja tallentaa muutetut asetukset painamalla
Apply.

3.

Ota röntgenkuvat konsolissa painamalla röntgenliipaisinpainiketta, kunnes röntgenkuva
näytetään näytöllä.

4.

Säädä kuvan kontrastia tarpeen mukaan (katso s. 232). Kun olet tyytyväinen, paina
Next.

5.

Toista tämä prosessi putken 2 kohdalla.

6.

Jatka kuvien yhdistämiseen painamalla Next-painiketta.

Röntgenkuvien ottaminen: Yksittäiset generaattorit (ilman ohjelmistovalvontaa)
Vaiheet
1.

Varmista, että potilas on esiasemoitu asianmukaisesti lineaarikiihdyttimen isosentriin nähden (katso s. 173).
Potilaan on pysyttävä paikallaan tämän toimenpiteen ajan.

2.

Valitse putkelle 1 röntgenenergiataso, joka sopii suoritettavaan toimenpiteeseen.
Varmista, että röntgenkuvauksessa käytetään oikeaa kilovolttitasoa:
• Jos kilovolttilukema on liian alhainen, potilaan kudos voi näkyä otetuissa röntgenkuvissa.
• Tämä voi puolestaan johtaa kuvien virheellisen yhdistämiseen (katso s. 216), koska voi
olla vaikeaa erottaa pehmytkudosta ja luumaisia rakenteita, kuten kalloa.

3.

Ota röntgenkuvat konsolilla.

4.

Säädä kuvan kontrastia tarpeen mukaan (katso s. 232). Kun olet tyytyväinen, paina
Next.

5.

Toista tämä prosessi putken 2 kohdalla.

6.

Jatka kuvien yhdistämiseen painamalla Next-painiketta.

mAs

mA

Tuetut säteilytysajat [ms]
(kokoonpanon mukaan)

0,63

21

30

0,8

26

30

1

33

30

1,25

41

30

Tuetut arvot
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mAs

mA

Tuetut säteilytysajat [ms]
(kokoonpanon mukaan)

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

63

420

150

70,95

473

150

75

500

150

Korkeajännitepiirin maksimijännite on 140 kV ja maksimisähkövirta 32 mAs. 100 kV:n ja 0,1 s:n
suurin mahdollinen mA on 400.
Kilovolttiasetusta voidaan säätää 40 ja 140 kV:n välillä 1 kV:n askelin.
Nimellinen röntgenjännite yhdessä suurimman röntgenvirran kanssa on 120 kV virran ollessa 75
mA. Suurin röntgenvirta yhdessä röntgenputken suurimman jännitteen kanssa on 75 mA
jännitteen ollessa 120 kV. Nimellinen sähkövirta, joka on ilmoitettu suurimmaksi jatkuvaksi
kilowattimääräiseksi sähköantotehoksi, joka suurjännitegeneraattorilla voidaan tuottaa
kilowatteina kuormitusaikana, joka vastaa kliinistä enimmäiskuormitusaikaa 120 kV:n kohdalla, on
65 kW.
ExacTrac on standardin IEC 60601-2-68 mukainen. Lähtösäteilyn poikkeama on enintään 5 %
mahdollisista kuormitusasteista.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus
Jos käytetään lisävarusteita, huomaa, että röntgensäteessä olevista materiaaleista saattaa
aiheutua haittavaikutuksia.
Röntgenkuvia otettaessa säteilytyspainiketta on pidettävä painettuna säteilytyksen
päättymiseen saakka. Kuvauksen päättymisestä ilmoitetaan äänimerkillä.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Asenna videovalvonta tai muu vastaava laite varmistaaksesi esteetön näkymä potilaaseen
hoitohuoneen ulkopuolelta tulevien liikkeiden aikana.
Voit edistää kuvien tarkkaa yhdistämistä, kun parannat kuvanlaatua säätämällä kuvan
kontrastia tarpeen mukaan. Muista tasapainottaa kontrasti oikein.
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Kun röntgenkuvaus on alkanut, potilaan on pysyttävä koko ajan samassa asennossa.

Varmista myös ennen röntgenkuvausta, että vain potilas on hoitohuoneen sisällä. Kuvaaja
saa ottaa röntgenkuvat vain hoitohuoneen ulkopuolelta käsin.
Jos kuvaus epäonnistuu kolme kertaa, eli jos esim. täyttä kuvaa ei saada luotua, lopeta
hoito ja kalibroi järjestelmä uudelleen. Jos kuvaus epäonnistuu tämänkin jälkeen, ota
yhteys Brainlabin asiakastukeen.
Varmista ennen röntgenkuvausta, ettei kanturi, sen lisävarusteet tai mikään muu
ulkopuolinen laite peitä röntgenputkien ja litteiden paneelien välistä kuvakenttää. Voit
seurata potilaan asentoa ohjaushuoneen videomonitorien kautta. Muista valita
röntgenkonsoliin oikea röntgenputki jokaiselle vaaditulle kuvalle.
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10.2

Röntgenkuvien yhdistäminen

Yleistä
Yhdistämisvaiheessa voit verrata röntgenkuvia alkuperäiseen TT-kuvaukseen.
Potilaan asennon korjaukseen on kaksi vaihtoehtoa:
Yhdistämistapa

Katso
Jos käytät viitteenä luurakennetta, tuotujen TT-kuvien avulla
luotuja DRR-kuvia voidaan verrata otettuihin röntgenkuviin.

Luu

Sivu 220

Jos käytät viitejärjestelmänä mieluummin implantoituja markkereita tai stenttejä, implantoidun markkerin määrityksen aiImplantoitu markke- kana määritettyyn TT-kuvajoukkoon merkittyjen implantoituSivu 227
jen markkerien sijaintia (katso s. 160) voidaan verrata oteri
tuissa röntgenkuvissa näkyvään implantoitujen markkerien
nykyiseen sijaintiin.
Jos käytät viitejärjestelmänä stenttiä, implantoidun markkerin
määrityksen aikana määritettyyn TT-kuvajoukkoon merkittySivu 217
jen stenttien sijaintia (katso s. 160) voidaan verrata otetuissa
röntgenkuvissa näkyvään stentin nykyiseen sijaintiin.

Stentti

Voit siirtyä implantin/stentin yhdistämisen ja luurakenteen yhdistämisen välillä saatavilla olevien
välilehtien avulla.
Voit myös samanaikaisesti verrata nykyisiä röntgenkuvia, DRR-kokonaiskuvia ja tutkittavaan
kohdealueeseen (VOI) rajattuja DRR-kuvia.

Yhdistämisen ja siirron tunnistus

①

②
Kuva 111

Nro

216

Osa

①

Luurakenteeseen perustuva yhdistäminen

②

Implantoituihin markkereihin perustuva yhdistäminen
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10.3

Kuvien yhdistäminen – luurakenne ja stentti

Luuperusteinen yhdistäminen
TT-kuvissa määritettyä potilaan luurakenteen asentoa verrataan röntgenkuvissa näkyvien
samojen rakenteiden asentoon.
Tämän jälkeen vanhat ja uudet luun sijainnit täsmäytetään vaaditun siirron laskemista varten.

Stentin yhdistäminen
TT-kuvissa implantoidun markkerin määrityksen aikana määritettyä stentin asentoa (katso s. 160)
verrataan röntgenkuvissa näkyvän stentin asentoon. Tämän jälkeen vanhat ja uudet stentin
sijainnit täsmäytetään vaaditun siirron laskemista varten. Jos suoritat luuperusteisen yhdistämisen
ensin, stentin yhdistäminen on hyvä lähtökohta.
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Kuva 112
Stentin yhdistämistoimenpide suoritetaan samoin kuin luuperusteinen yhdistäminen. Stentille
määritetään aina tutkittava kohdealue (VOI).
Kun käytät stentin yhdistämistä, tarkista aina yhdistämisen tulos keltaruskeiden/sinisten kerrosten
liukusäädintä käyttäen. Näin tulos voidaan tarkistaa lyhennetyn ja täyden DDR:n välillä, mikä
varmistaa hyvän yhdistämistuloksen.
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10.3.1

Kuvanäkymät

Kuvanäkymät
Luuperusteisessa yhdistämisessä tai stentin yhdistämisessä näkyy kaksi näkymää, joissa on:
• DRR-kuvia
• röntgenkuvia.
Kummassakin tapauksessa DRR-kuva luodaan niin, että se näkyy samassa kulmassa kuin
vastaava röntgenkuva. Tämä helpottaa tarkkaa vertailua ja estää potilaan kiertymisen
tulkitsemisen virheellisesti siirtymisvirheeksi.
Kuvat voivat olla
• päällekkäin (katso s. 220). Tämän jälkeen samankaltaiset sisäiset rakenteet voidaan
täsmäyttää vaaditun siirron laskemista varten.
• rajoitettuja (katso s. 222).
Kun korjaussiirto on tehty, potilaan asento poikkeaa alkuasennosta (esim. niin kuin kehyksetön
SRS:n TT- / angiopaikannin ja -kohdeasetin osoittaa kehyksettömän sädekirurgisen hoidon
tapauksessa).
Katso s. 224 ja s. 224.

Näyttösuurennuksen säätö
Vaihtoehdot
Voit säätää suurennusta napsauttamalla kuvassa ja käyttämällä hiiren kiekkopainiketta. Voit panoroida kuvan (keskittää uudelleen lähennetyn kuvan) hiiren keskimmäisellä painikkeella.

DRR- ja markkeriasetusten säätö
Tälle potilaalle aiemmin määritettyjä DRR- ja implantoidun markkerin asetuksia (katso s. 151 ja s.
160) voidaan tarvittaessa säätää Patient Settings -painikkeella.

Yhdistämisen hyväksyntä
Kun kuvien yhdistäminen on hyväksytty ja sen tarkkuus on tarkistettu näönvaraisesti, voit
vahvistaa tulokset esim. laskutustarkoituksia varten valitsemalla Approve-valintaruudun (katso s.
226). Voit myös hyväksyä yhdistämisen
• valmiita potilashoitoja tarkistettaessa (katso s. 383).
• käytettäessä asianmukaisesti määritettyä etätyöasemaa (katso s. 371).
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10.3.2

Kuvan peittoasetukset

Yleistä
Kuvanäkymää voidaan säätää erilaisilla peittotoiminnoilla, jotka yksinkertaistavat sekä
kuvatietojen vertailua että yhdistämisen tarkastusta.
Tämän jälkeen samankaltaiset sisäiset rakenteet voidaan täsmäyttää vaaditun siirron laskemista
varten.

Esimerkkikuvat

①

②

③

Kuva 113

Kuvan peittotoiminnot
Valinta

220

DRR VOI – X-ray – DRR

Liu’uttamalla voit näyttää enemmän:
• DRR:n tutkittavaa kohdealuetta (VOI) (kun Use VOI on
käytössä ja kun VOI-alue on määritetty (katso s. 152)
tai
• röntgenkuvaa tai
• DRR-näyttöä.

Add ①

Add asettaa röntgenkuvan DRR-kuvan päälle. Molemmat kuvat näytetään harmaasävyissä.

Amber/Blue ②

Asettaa röntgenkuvan (näkyy sinisenä) DRR-kuvan päälle (näkyy keltaruskeana).
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Valinta

Spyglass ③

Näyttää osan DRR-kuvasta, jotta sitä on helpompi vertailla röntgenkuvaan.
• Kiikaria voidaan siirtää pitämällä hiiren ykköspainike
painettuna ja vetämällä osoitinta halutulla tavalla.
• Kiikarin kokoa voidaan muuttaa Small -> Large -liukusäätimellä.

Kuvan peittotoimintoja on käytettävä yhdistämistarkkuuden varmistukseen molemmissa
kuvanäkymissä – erityisesti, jos kuvat sisältävät useita samankaltaisia rakenteita, esim.
nikamia.
Potilaan hoitoa ei saa suorittaa, ellei kuvien tarkka yhdistäminen onnistu.

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

221

Kuvien yhdistäminen – luurakenne ja stentti

10.3.3

Rajoitustoiminnot

Yleistä
Voit suorittaa turvallisemman potilaan asemoinnin rajoittamalla sallittua siirtoa ja sulkemalla pois
sellaisia kuvatietoja, esim. alaleuan, jotka voivat aiheuttaa epätarkkuuksia yhdistämisessä.

Rajoitustoiminnot

Kuva 114

Enimmäissiirron määritys
Fusion Limit -liukusäätimellä voit määrittää suurimman sallitun kuvan siirron täsmäytettäessä
röntgen- ja DRR-kuvia automaattisen luuperusteisen yhdistämisen aikana.
Yleensä suositellaan suurta arvoa, jotta korjaussiirto tapahtuu joustavasti yhdistämisen aikana.
Jos kuvat sisältävät kuitenkin useita samankaltaisia rakenteita, esim. nikamia, on suositeltavaa
käyttää pienempää arvoa, jottei yhdistäminen tapahdu virheellisesti.
Katso s. 458.
Jos yhdistämisen raja-arvo on erittäin korkea tai matala, automaattinen kuvien
yhdistäminen ei välttämättä onnistu oikein.

Kohdealueen määritys luuperusteista yhdistämistä varten
Luuperusteista yhdistämistä varten voit määrittää kohdealueen, jossa on suljettu pois tietyt
rakenteet kuvien yhdistämisen kuvatiedoista.
Vaiheet
1.

Paina Define ROI.

2.

Vie hiiren osoitin poissuljettavan rakenteen päälle näyttöön tulevassa Region of Interest
(ROI) -valintaikkunassa.
Sininen ympyrä viittaa rajattavaan alueeseen. Voit muuttaa sinisen ympyrän kokoa Min →
Max -liukusäätimellä.

3.

Hiiren ykköspainikkeen painaminen asettaa poissuljettavan alueen.
Pyyhi osa piirretystä alueesta tai koko alue painamalla hiiren kakkospainiketta.

4.

Punaisena näkyvä alue suljetaan pois automaattisesta kuvien yhdistämisestä.

5.

Jos sen sijaan haluat käyttää tätä aluetta automaattisessa kuvien yhdistämisessä ja sulkea pois kaikki muut alueet, paina Invert-painiketta.

6.

Vahvista asetuksesi ja palaa X-Ray/DRR Fusion -näkymään painamalla OK-painiketta.

HUOMAUTUS: kehyksetöntä sädekirurgiaa suoritettaessa (katso s. 176) on suositeltavaa sulkea
pois päänahka ja kallon reuna kohdealuetoiminnolla automaattisen yhdistämisen tarkkuuden
parantamiseksi.
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Kohdealuenäkymä

Kuva 115

Kohdealueen poistaminen käytöstä
Vaihtoehdot
Paina Fusion & Shift Detection -näkymän ROI-kohdassa Hide-painiketta Kohdealue-näkymän
aktivoinnin poistamiseksi. Määritetty kohdealue huomioidaan silti kuvien yhdistämisen aikana.
Suorita kuvien yhdistäminen käyttämällä kohdealuetta painamalla Region of Interest (ROI) -näkymässä Clear-painiketta.
Katso s. 459.
HUOMAUTUS: aina, kun kohdealuetta vaihdetaan, suoritetaan automaattisesti uusi kuvien
yhdistäminen, joka koskee uutta kohdealuetta.

Kohdealueen (ROI) toiminta pöydän eri kulmissa
Kohdealue määritetään aina 5 asteen alueella. Alueet määritetään välillä 0–4°, 5–9° jne.
Negatiivisten pöydän kulmien kohdalla alueet määritetään vastaavasti.
Tämä tarkoittaa, että uuden pöydän kulman kohdalla on määritettävä uusi kohdealue. Jotta pöytä
voidaan siirtää takaisin aiemmin käytettyihin kulmiin, käytetään uudelleen aiemmin määritettyä
kohdealuetta.

Tutkittavan kohdealueen käyttö
Valitsemalla Use VOI -valintaruudun voit näyttää potilasasetuksissa määritetyn tutkittavan
kohdealueen (katso s. 152). Stenin yhdistämisessä määritetään aina tutkittava kohdealue.
Brainlab suosittelee, että ensin suoritetaan yhdistäminen, jossa VOI-alue ei ole käytössä, ja sen
jälkeen yhdistäminen, jossa VOI-alue on käytössä. Useimmissa tapauksissa yleinen yhdistäminen
on hyvä lähtökohta VOI-alueen avulla tehtävälle yhdistämiselle.
Kun käytät VOI-yhdistämistä, tarkista aina yhdistämisen tulos keltaruskeiden/sinisten kerrosten
liukusäädintä käyttäen. Näin tulos voidaan tarkistaa lyhennetyn ja täyden DRR:n välillä, mikä
auttaa välttämään anatomisten rakenteiden sekaantumisen (esim. viereiseen nikamaan)!
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10.3.4

Yhdistämistavat

Yleistä
Voit yhdistää röntgenkuvat DRR-kuviin joko yhdellä seuraavista menetelmistä tai molemmilla:
Yhdistämistapa

Kuvaus

Manuaalinen yhdistäminen

Tämä voidaan suorittaa joko omana toimenpiteenään tai
myöhemmän automaattisen yhdistämisen valmistelua
varten.
Manuaalisessa yhdistämisessä lasketaan pysty-, pitkittäis- ja sivuttaissiirto.
Kiertokulmat voidaan laskea tämän jälkeen automaattisella yhdistämisellä.

Automaattinen yhdistäminen

Tämä voidaan suorittaa joko omana toimenpiteenään tai
ensin suoritetun manuaalisen yhdistämisen jälkeen. Automaattisessa yhdistämisessä lasketaan pysty-, pitkittäis- ja sivuttaissiirto sekä kiertokulmat.

Manuaalisen yhdistämisen suorittaminen
Vaiheet
1.

Paina Manual-painiketta.

2.

Paranna näkyvyyttä käyttämällä kuvan peittotoimintoja (katso s. 220).
Vie hiiren osoitin kuvanäkymään. Näyttöön tulee asemointiristi.

3.

4.

Paina vasemmassa ja oikeassa kuvanäkymässä hiiren ykköspainiketta ja säädä DRR-kuvan sijaintia hiiren osoitinta vetämällä, kunnes se täsmää röntgenkuvan kanssa.
Kun säädät yhtä kuvajoukkoa, vastaavat muutokset tehdään myös toiseen kuvajoukkoon,
jotta molemmat näkymät ovat keskenään vastaavia.

Automaattinen yhdistäminen
Vaiheet
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1.

Paina Automatic-painiketta.

2.

Järjestelmä säätää DRR-kuvan sijainnin röntgenkuvan kanssa täsmääväksi.
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Yhdistämistulosten tarkistus
Vaiheet
Yhdistämisen aikaansaama siirtymissiirto näkyy Shift-alueella.

1.

Tarkista manuaalisen yhdistämisen onnistuminen käyttämällä kuvan peittotoimintoja (katso s. 220).
Jos käytetään ExacTrac Roboticsia ja jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai
keinumiskulman rajat, ExacTrac Roboticsilla korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä (katso s. 292).
Jos käytetään Perfect Pitchiä ja jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai keinumiskulman rajat, Perfect Pitchillä korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä.

2.

Voit perua yhdistämisen milloin tahansa painamalla Fusion-kohdassa Reset-painiketta.
Tämän jälkeen voit valita taas sekä manuaalisen että automaattisen yhdistämisen.

3.

Jos yhdistäminen on tyydyttävä, jatka yhdistämisen hyväksyntään.
HUOMAUTUS: jos et käyttänyt yhdistämistuloksen tarkistamiseen kerroksen liukusäädintä tai kiikarinäkymää, Next-painiketta painettaessa tulee näkyviin viesti. Yhdistämisen tulos on aina tarkistettava.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Kuvan peittotoimintoja on käytettävä yhdistämistarkkuuden varmistukseen molemmissa
kuvanäkymissä – erityisesti, jos kuvat sisältävät useita samankaltaisia rakenteita, esim.
nikamia.
Potilaan hoitoa ei saa suorittaa, ellei kuvien tarkka yhdistäminen onnistu.

Automaattisen kuvien yhdistämisen tulokset eivät ole aina oikein. Eri syistä johtuen on
aina mahdollista, että automaattinen kuvien yhdistäminen ei saa aikaan kelvollista tulosta.
Jos et tarkista perusteellisesti joka ainoan kuvien yhdistämisen tuloksen oikeellisuutta,
seurauksena on potilaan kuolema tai vammautuminen. Jos et pysty varmistamaan kuvien
yhdistämisen oikeellisuutta, et saa jatkaa hoitoa.
Kun hoidat potilasta selkärangan alueelta, varmista, että kuvien rekisteröinti ei poikkea
yhden nikaman verran kraniaaliseen tai kaudaaliseen suuntaan. Tarkista huolellisesti
kylkiluut tai muu näkyvä anatominen osa, jotta voit varmistaa niiden olevan identtisiä DRRja röntgenkuvissa.
HUOMAUTUS: jos epäilet kuvien yhdistämisen tarkkuutta, voit tarkistaa potilaan asennon pöydän
ollessa eritasoasennossa. Pöydän kiertymisen vuoksi näet anatomian eri kulmassa, mikä on usein
hyödyllistä yhdistämisvirheiden pois seulomiseksi.
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Kuvien yhdistäminen – luurakenne ja stentti

Yhdistämisen hyväksyntä
Vaiheet
1.

Jos lasketun siirron katsotaan olevan kliiniseltä kannalta hyväksyttävä, vahvista se valitsemalla Check to approve Fusion -valintaruutu.
Syötä sairaalasi verkon pääkäyttäjän antama käyttäjätunnus ja salasana (katso s. 123).

2.

Jos painat Next-painiketta, ennen kuin kuvien yhdistämisen tarkistus on onnistunut, esim.
käyttämällä peittotoimintoja (katso s. 220), näyttöön tulee järjestelmäkehote.

3.

Paina No-painiketta ja tarkista näönvaraisesti yhdistämisen tarkkuus peittotoimintojen
avulla.
4.
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Hyväksy kuvien yhdistäminen yllä kuvatulla tavalla ja jatka painamalla Next-painiketta
(katso s. 224).
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10.4

Implantoidun markkerin yhdistäminen

10.4.1

Markkerien asemointi ja tunnistus

Yleistä
Jotta potilaan nykyinen asento voidaan korjata, implantoitujen markkerien määrityksen aikana TTkuvissa määritettyjä markkereita (katso s. 160) verrataan röntgenkuvissa näkyviin implantoituihin
viitemarkkereihin.
Tämän jälkeen vanhat ja uudet markkerien sijainnit täsmäytetään vaaditun siirron laskemista
varten.

Kuvanäkymät – implantoitujen markkerien yhdistäminen
Markkeripohjaista kuvien yhdistämistä suositellaan, kun suunnittelukohdealue liikkuu potilaan
luurakenteeseen nähden.
Implantoitujen markkerien sijainnit merkitään otettuihin röntgenkuviin potilasasetuksissa
määritettyyn sijaintiin (katso s. 163). Sitten merkittyjen markkerien sijainti voidaan täsmäyttää
röntgenkuvien todellisten implantoitujen markkerien sijainteihin, jotta vaadittu siirto voidaan laskea
oikein.
Kuvan ikkunointia voidaan myös säätää markkeripohjaisen kuvien yhdistämisen parantamiseksi
(katso s. 227).

Markkeriasetukset

Kuva 116

Markkerin tunnistuksen suorittaminen
Vaiheet

1.

Voit helpottaa automaattista markkerien tunnistusta säätämällä röntgenkuvien harmaatason jakautumista histogrammikuvakkeen avulla. Ikkunointia kuvataan seuraavassa kohdassa: s. 232.
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Vaiheet
2.

Voit sijoittaa vihreällä merkityt markkerit automaattisesti oikeaan sijaintiin painamalla Automatic Marker Detection -painiketta. Tunnistettujen implantoitujen markkereiden asennot on aina tarkistettava.
Jos markkeri ei näy molemmissa röntgenkuvissa, näyttöön tulee tästä ilmoittava viesti,
jossa kehotetaan poistamaan markkeri kuvien epätarkan yhdistämisen estämiseksi.

3.

HUOMAUTUS: automaattinen markkerin tunnistus ei onnistu, jos on määritetty vain yksi
implantoitu markkeri.
Katso s. 441.
Tarkista tunnistettujen implantoitujen markkerien sijainnin tarkkuus.

Käytettävissä olevien markkerien selaus
Voit selata näytössä näkyviä vihreällä merkittyjä markkereita nuolipainikkeilla.

• Valittuna oleva implantoitu markkeri näkyy vaaleanvihreänä ja on merkitty markkerin
tunnuksella.
• Muut implantoidut markkerit näkyvät tummanvihreinä ympyröinä, joissa on risti ja joiden viereen
on merkitty markkerin tunnus.
Käytettävissä olevat markkerit on tarkastettava huolellisesti nuolipainikkeiden avulla. Voit
tehostaa tarkastusta zoomauskuvakkeilla (katso s. 219).

Uusien markkerien määrittäminen
Palaa implantoitujen markkerien määritykseen painamalla Define Marker -painiketta (katso s.
160).

Markkerin sijainnin muuttaminen
Vaiheet

228

1.

Jos haluat sijoittaa nimetyn markkerin manuaalisesti eri paikkaan, valitse se näkymässä
hiiren osoittimella, pidä hiiren ykköspainike painettuna ja sijoita markkeri röntgenkuvassa
näkyvän vastaavan implantoidun markkerin päälle.

2.

Jos haluat siirtää samaan aikaan kaikkia nimettyjä markkereita muuttamatta niiden sijainteja toisiinsa nähden, paina Shift pattern -painiketta, napsauta näkymässä hiiren osoittimella, pidä hiiren ykköspainike painettuna ja vedä markkerit haluamaasi sijaintiin.
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Vaiheet
3.
4.

Vihreä X-merkki ilmaisee kussakin tapauksessa edellisen sijainnin.

Jos haluat palauttaa markkerit edelliseen sijaintiin, paina Reset-painiketta.

Markkerien poistaminen
Delete-painikkeen painaminen poistaa valittuna olevan markkerin kuvatiedoista.
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10.4.2

Implantoitujen markkerien yhdistäminen – markkerien tunnistus ja yhdistäminen

Yhdistämisen suorittaminen
Vaiheet
1.

Säädä vihreällä merkittyjen markkerien sijaintia joko automaattisesti tai manuaalisesti
kohdassa s. 228 kuvatulla tavalla.
Laske TT-kuvauksiin merkittyjen markkerien ja röntgenkuviin sijoitettujen markkerien välinen siirto Fuse Marker -painiketta painamalla.
Jos havaittu markkerikuvio ei täsmää TT-tietojen markkerikuvion kanssa tai jos markkereita on määritetty vähemmän kuin kolme, käyttöön tulee painopisteen täsmäytys.

2.

Aikaansaatu siirto näkyy Shift-alueella.

3.
Jos käytetään ExacTrac Roboticsia ja jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai
keinumiskulman rajat, ExacTrac Roboticsilla korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä (katso s. 292).
Jos käytetään Perfect Pitchiä ja jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai keinumiskulman rajat, Perfect Pitchillä korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä.
4.

Varmista, että yhdistäminen on tehty oikein. Yhdistäminen voidaan kumota milloin tahansa painamalla Fusion-alueen Reset Fusion -painiketta.

5.

Jos markkereita on määritetty vähintään kolme, järjestelmä laskee myös vastaavan kiertosiirron.

6.

Jos yleisten asetusten Tilt Module -välilehdellä on poistettu Implanted Marker Fusion valintaruudun valinta (katso s. 119), implantoitujen markkerien yhdistämisessä lasketaan
vain siirtymissiirto huolimatta käytettyjen implantoitujen markkerien määrästä.

Yhdistämisen hyväksyntä
Vahvista kuvien yhdistäminen (katso s. 226).

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Varmista, että implantoidut markkerit on täsmäytetty oikein kummassakin kuvajoukossa.
Jos painopisteen täsmäytystä on käytetty, täsmäytys saattaa olla väärin, sillä
markkerikuvioiden ei tarvitse välttämättä vastata toisiaan kummassakin tapauksessa.
Painopisteen korjaus koostuu vain siirtymissiirrosta; kiertoja ei arvioida.
230
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Suuret korjaussiirrot (esim. yli 10 mm:n siirrot) voivat olla merkki virheellisestä
automaattisesta yhdistämisestä. Tässä tapauksessa korjaussiirto on tarkistettava vielä
kerran.
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10.5

Ikkunointi ja kontrastin parannus

Yleistä
Ikkunoinnin ja kuvan kontrastin parannustoiminnot ovat käytettävissä useissa ExacTracin
näkymissä ja valintaikkunoissa. Vaikka käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella, niiden
perusperiaate on aina sama.

TT-ikkunointi
Tietyissä ohjattujen toimintojen näkymissä (esim. s. 160) näkyvät kuvanäkymät, jotka sisältävät
histogrammin, jonka avulla voidaan säätää TT-kuvaustietojen harmaatasojen jakautumista.
Vaiheet
Vie hiiren osoitin sinipunaisen histogrammin päälle säädettävään kuvanäkymään.
1.

2.

Kuvan kontrastia voi säätää kolmella tavalla:
• pidä hiiren ykköspainike painettuna ja siirrä hiiren osoitinta tai
• pidä selauspainike painettuna ja siirrä hiiren osoitinta tai
• nollaa ikkunointi kaksoisnapsauttamalla käyrää, jotta se kattaa koko voimakkuusalueen.
Sinisen käyrän sijainti vaihtelee määritetyn harmaatason mukaan.

Tällä tavoin voidaan parantaa kaikkien kolmen kuvanäkymän anatomisten rakenteiden näkyvyyttä
ja kontrastia ja auttaa käyttäjää siten tunnistamaan helpommin tärkeät ominaispiirteet.

Röntgenin ikkunointihistogrammit
Röntgenkuvia kuvattaessa näytössä näkyvät automaattisesti seuraavat histogrammin tiedot:
Osa

Toiminto
Kuvanäkymän vasemmalla puolella näkyy keltainen histogrammi:
• Tämä ilmaisee otetun röntgenkuvan alkuperäisen harmaatasojakauman sekä kuvan otossa käytetyn röntgensäteilykeilan voimakkuuden.
• Lähellä histogrammin vasenta puolta oleva taso ilmaisee, että säteilykeilan energia oli liian alhainen (alisäteilytys), joten kuva on
liian tumma, eikä siinä näy tarpeeksi tietoja tarkan potilasasemoinnin tueksi.
• Lähellä histogrammin oikeaa puolta oleva taso ilmaisee, että säteilykeilan energia oli liian korkea (ylisäteilytys), joten kuva on liian
kirkas vaadittujen tietojen näyttämiseen.
Kuvanäkymän oikealla puolella näkyy punainen histogrammi:
• Tässä näkyy kuvan nykyinen harmaatasojakauma sen jälkeen, kun
järjestelmä on automaattisesti suorittanut kontrastirajoitetun mukautuvan histogrammin tasauksen (CLAHE).
• Tämän histogrammin avulla voidaan säätää röntgenkuvan harmaatasojakaumaa tarvittaessa vielä tarkemmin (katso s. 233).

Röntgenin kontrastin säätö
Selkeyden parantamiseksi otettujen kuvien kontrastia voidaan säätää liukusäätimellä.
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Kuva 117
• Useimmissa tapauksissa paras tulos saadaan asettamalla liukupalkki alueen keskelle.
• Jos liukukytkin on oikeassa reunassa, kontrasti on suurimmillaan.
• Jos liukukytkin on vasemmassa reunassa, kontrastin parannusta ei käytetä lainkaan.

Röntgenin ikkunointi – harmaatason säätö
Vaiheet
1.

Voit tarvittaessa aktivoida ikkunointitoiminnot ohjelmistossa olevalla aktivointipainikkeella.

2.

Vie hiiren osoitin punaisen histogrammin päälle säädettävän kuvanäkymän oikealle puolelle.

3.

Kuvanäkymän säätö:
• pidä hiiren ykköspainike painettuna ja siirrä hiiren osoitinta tai
• pidä selauspainike painettuna ja siirrä hiiren osoitinta tai
• valitse paranneltava kohdealue hiiren kakkospainikkeella.
Käyrien sijainnit vaihtelevat määritetyn harmaatason mukaan.
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11 KARTIOKEILA-TTKORJAUS
11.1

Kartiokeila-TT-korjauksen työnkulut

11.1.1

Pelkät kartiokeilatyönkulut (ilman röntgeniä)

Pöydän liike yli 30°
Pöydän liikkeissä, joissa pöydän kulma on yli 30°, ExacTrac toimii seurantajärjestelmänä:
• Automaattinen asemointi ei ole enää mahdollista.
• Kaikki infrapunaetäisyyspalkit on poistettu käytöstä pystysuuntaisia kiertoja lukuunottamatta.
Pystysuuntainen kierto näytetään, jotta käyttäjä voi navigoida seuraavaan pöydän kulmaan,
mukaan lukien kartiokeilan yhdistämisen mahdolliset pystysuuntaiset korjaukset.
Alle 30 asteen pöydän kulman liikkeet:

Kuva 118
Yli 30 asteen pöydän kulman liikkeet:
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Kuva 119
Pöytään tehty korjaus on tarkistettava ulkoisen IGRT-toimenpiteen avulla. Kartiokeila-TT- ja TTyhdistämisen jälkeen järjestelmä näyttää tätä koskevan muistutuksen.

Kuva 120
Käytettäessä ExacTracia ilman röntgeniä mutta kartiokeilakäyttöoikeudella (pelkkä
kartiokeilatyönkulku), on ehdottoman suositeltavaa tarkastaa pöytään tehty korjaus
ulkoisen IGRT-toimenpiteen avulla.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

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

Select Isocenter
Perform PrePositioning

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Structure will be only available after
saving match.

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Press „Cone Beam
Correction“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Press „Store
Position and Start
Import“

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Kartiokeila-TT-työnkulun esimerkki ilman röntgeniä

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest

Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Warning:
After applying the correction shift,
please use an external IGRT procedure
for verification!

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

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.

Kuva 121
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11.1.2

Kartiokeila- ja röntgentyönkulun yhdistelmä

Yleistä
• Järjestelmässä ei ole ennalta määritettyä järjestystä, jonka mukaan käyttäjän on aloitettava
tietystä korjauksesta (röntgen tai kartiokeila-TT). Kartiokeila-TT:tä ei voida käyttää
tarkistukseen, mutta röntgenin käyttö on mahdollista.
• Riippumatta potilasasetuksissa tehdystä Force Verification after initial X-ray Correction asetusvalinnasta ja aiemmin suoritetusta röntgentarkistuksesta järjestelmässä vaaditaan aina
röntgentarkistusta kartiokeilakorjauksen jälkeen ennen OK-tilan näyttöä.
• Tarkistettaessa kartiokeilakorjausta röntgenillä on aina muistettava, että sijainti tarkistetaan
luun anatomian perusteella, joka ei ehkä heijasta pehmytkudokseen perustuvaa kartiokeilaTT:n yhdistämistä. Siinä tapauksessa röntgentarkistusta käytetään kuitenkin kartiokeila-TTkorjauksessa käytetyn siirron uskottavuustarkistuksena. Röntgenin havaitseman
siirtotarkistuksen ohittaminen johtaa edelleen OK-tilaan asemointinäytöllä. Voit myös määrittää
kyseisen potilaan potilasasetuksissa korkeamman röntgenkuvien yhdistämisen raja-arvon.
Älä ota ExacTrac-röntgenkuvia kartiokeila-TT-kuvantamisen aikana. Sillä saattaa olla
kielteinen vaikutus kartiokeila-TT-kuvan laatuun.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

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

Select Isocenter

Perform PrePositioning
Press „Cone Beam
Correction“

Ensure patient is in correct position

Press „Store
Position and Start
Import“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Kartiokeila-TT-työnkulun esimerkki röntgenillä

Structure will be only available after
saving match.

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest
Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac Shows Status
“Proceed with Verification”. This step
is required after CBCT acquisition.

Press „X-Ray
Verification“
Perform and Finish
Correction

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

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

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

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac authorizes
Automatically.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Kuva 122
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11.2

Kartiokeila-TT-tuonnin työnkulut

Yleistä
Kun potilas on esiasemoitu, potilaan asento voidaan korjata kartiokeila-TT:llä (CBCT), jos tämä
toiminto kuuluu käyttöoikeutesi piiriin.
Järjestelmässä sallitaan yksi kartiokeila-TT-korjaus isosentriä kohti.

Valmis kartiokeila-TT:hen

Kuva 123
Voit suorittaa aktivoinnin painamalla Cone Beam Correction IR Positioning -välilehdellä.
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Kartiokeila-TT:n tuominen
Vaiheet
Kartiokeila-TT-työnkulkuun siirtymisen jälkeen ExacTrac suorittaa R&V-järjestelmän yhteyden tarkistuksen. Onnistuneen yhteystarkistuksen jälkeen työnkulkua voidaan jatkaa.

1.
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Vaiheet
Kun potilas on lopullisessa asennuksessa kartiokeila-TT-kuvausta varten, voit käynnistää
tuonnin ja tallentaa potilaan kuvauksen napsauttamalla Store Position and Start Import.
Potilaan on oltava asennon tallentamiseksi lopullisessa asennossa kartiokeila-TT-kuvantamista varten, koska korjaussiirtoa käytetään suhteessa tähän asentoon.

2.

Tallenna potilaan kuvantamisasento välittömästi (30 sekunnin kuluessa) kartiokeila-TT-kuvantamisen käynnistämisen jälkeen OBI:ssa. Näin varmistetaan, että ExacTraciin tallennetaan oikea infrapuna-asento.
Tuonnin aikana ExacTrac näyttää sivun oikeassa yläkulmassa reaaliaikaisen videon, joka
esittää hoitopöydällä olevaa potilasta.

3.
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Kun tuonti on käynnistetty ja asento on tallennettu, on seurattava potilaan asentoa. Tuonnin käynnistämisen jälkeen valintaikkunassa näkyy Waiting for CBCT...
Asentoilmaisimet näyttään näytön oikealla puolella, jossa esitetään poikkeama tallennetusta kuvantamisasennosta. Nämä auttavat seuraamaan potilaan tai hoitopöydän mahdollisia liikkeitä tuonnin aikana. Kun ennalta määritetyt kääntö- ja kiertorajat ylitetään, näytetään varoitusviesti.
Katso poikkeus seuraavasta kohdasta: s. 243.
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Vaiheet
Onnistuneen tuonnin yhteydessä näkyviin tulee seuraava näyttö:

4.

Onnistuneen tuonnin jälkeen Next-painike on käytettävissä, ja voit jatkaa VOI Definition määritykseen.
HUOMAUTUS: ExacTrac ei poista kartiokeilatietoja alkuperäisestä järjestelmästä tehdyn
tuonnin jälkeen. Tiedot ovat edelleen käyttökelpoisia alkuperäisessä ympäristössä.

Mahdollisia poikkeuksia ja virheitä
Kartiokeila-TT-tietojoukon tuonnin aikana R&V-järjestelmän yhteydessä saattaa olla ongelmia ja
yhteyteen liittyviä lisävirheitä. Jos kaikki toimii odotusten mukaan, työnkulku on yllä esitetyn neljän
vaiheen mukainen. Tuonnin aikana ilmenevien toimintahäiriöiden yhteydessä käyttäjät voivat
kuitenkin yrittää tuoda kartiokeila-TT-tiedot uudelleen ExacTraciin ilman työnkulun tai
kuvantamisen uudelleenkäynnistämistä.
Potilaan on pysyttävä kuvantamisasemassa samoin kuin tavanomaisessa työnkulussa.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus
Potilaan on pysyttävä koko toimenpiteen aikana samassa asennossa pöydällä.

OBI-kuvantamissiirtymä
Kun ExacTracia on käytetty esiasemointiin, OBI edellyttää joissakin tapauksissa pöydän
keskittämistä ennen kartiokeila-TT-kuvantamisen käynnistämistä, jotta voidaan välttyä
törmäyksiltä.
Tässä tilanteessa suositeltu työnkulku poikkeaa hieman työnkulusta, jossa pöytää ei keskitetä:
Vaiheet
ExacTrac
1.

Varian-hoitokonsoli

Esiasemoi potilas tavanomaiseen tapaan.
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Vaiheet
2.

Painamalla Cone Beam Correction voit
siirtyä Cone Beam CT Setup -sivulle.

3.

Suorita pöydän keskitys.

4.

Käynnistä kartiokeila-TT-kuvaus.

5.

Paina Store Position and Start Import.

6.

Tallenna kartiokeila-TT hoitokonsoliin.

7.

Paina Restore Couch.

8.

Määritä kartiokeila-TT:n tutkittava kohdealue.

9.

Suorita kartiokeila-TT/TT-yhdistäminen.

Vaiheen 7 suorittamisen jälkeen poikkeamapalkissa näkyy tuonnin aikainen siirtymä (kuten on
esitetty seuraavassa kohdassa: Kuva 124).
Tässä kuvassa näytetään tuonnin aikana 69,19 mm:n poikittaissiirtymä. Tämä johtuu fantomin
isosentrin poikittaisesta sijainnista. Esiasemointia suoritettaessa pöytä on siis ~7 cm:n
etäisyydellä keskikohdasta. Useimmissa tapauksissa OBI keskittää pöydän törmäysten
välttämiseksi ennen kartiokeila-TT-kuvantamista. Kuvantamisen jälkeen OBI siirtää pöydän
takaisin edelliseen asentoon, mikä johtaa poikkeamaan etäisyyspalkissa.

Kuva 124
ExacTrac havaitsee OBI-kuvantamispoikkeaman, poistaa muuttunutta potilaan asentoa koskevan
varoituksen mutta antaa varoituksen (alla), jolla muistutetaan kuvantamispoikkeaman
ilmenemisestä ja kehotetaan varmistamaan, että tallensit kyseisen siirtymän asennon mutta et
esiasemoinnin asentoa. Muussa tapauksessa asemointisiirtymä olisi 69,19 mm.
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Kuva 125
Näistä syistä Brainlab suosittelee ehdottomasti, että ensin käynnistetään kartiokeila-TTkuvantaminen OBI:ssa ja välittömästi sen jälkeen (30 sekunnin kuluessa) napsautetaan Store
Position and Start Import.
Jos teit kuvantamisasentoa tallentaessasi jonkin virheen, peruuta ohjattu toiminto ja siirry siihen
uudelleen.
Novalis Tx -käyttäjät:
Kuvantamisen jälkeen on painettava OBI:ssa Accept ja Export Scan. Tämä käynnistää viennin
ARIAan ja on tarpeen ExacTracista tehtävää tuontia varten.
TrueBeam-käyttäjät:
Kuvantamisen jälkeen OBI:ssa on painettava Save Match. Save Match käynnistää otetun
kartiokeila-TT:n RT Structure Set -tiedoston luonnin, jota tarvitaan ExacTracista tehtävää tuontia
varten.
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11.3

Kartiokeila-TT:n tutkittavan kohdealueen
määrittäminen

Yleistä
Voit parantaa kuvan yhdistämistä rajaamalla sen tutkittavaan kohdealueeseen (VOI) kartiokeilaTT-kuvauksessa, joka sisältää suunnittelukohdealueen ja läheiset rakenteet.

Kartiokeila-TT:n tutkittavan kohdealueen määrittäminen

Nro

Osa

Tehtävä/käyttötarkoitus

①

Cone-Beam-CT Content
Time

Näyttää kartiokeila-TT:n kuvantamisajan (sama kuin OBI:ssa
oleva aika).

②

Crosshair

Tämän avulla voit navigoida kartiokeila-TT:n alueen läpi.

③

Show Reference Set

Asettaa päälle suunnittelu-TT:n.

Tutkittavan kohdealueen määrittäminen
Vaiheet
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1.

Kunkin kuvanäkymän sisällä näytetään sininen ruutu. Napsauta hiirellä kunkin ruudun
reunaa ja vedä sitä niin, että se sisältää anatomisen alueen, jolle haluat keskittyä.

2.

Kun olet tyytyväinen, napsauta Next.
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11.4

Kartiokeila-TT/TT-yhdistäminen

Yleistä
Esiasemoidun potilaan kartiokeila-TT-tietojen on oltava käytettävissä. Tässä tietojoukossa
lineaarikiihdyttimen isosentrin asema tunnetaan. Potilaan aseman kohdistamista varten on
laskettava kartiokeila-TT-tietojoukon rekisteröinti yhdessä TT-suunnittelutietojen kanssa.
Käyttämällä 6DOF-rekisteröintialgoritmia voidaan laskea pöydällä olevan potilaan asema ja myös
suunta.
Algoritmi muistuttaa paljon röntgen- ja DRR-rekisteröintialgoritmia. Käytetään jälleen
kuvapohjaista lähestymistapaa, jossa käytetään kartiokeila-TT- ja TT-tietojoukon vokseleita. Sen
sijaan, että tietojoukossa olevien reunojen perusteella käytettäisiin similaarimittaria, tässä
tapauksessa käytetään vastavuoroisia tietoja. Tämä on hyvin tunnettu ja erittäin vakaa
similaarimittari. Lisäksi rekisteröintialgoritmi on myös erittäin nopea
moniresoluutiolähestymistavan ansiosta. TT- ja kartiokeila-TT-rekisteröinnin kohdalla
automaattinen 3DOF esiyhdistäminen ei ole käytettävissä. Jos TT- ja kartiokeila-TT-tietojoukon
välinen poikkeama ylittää määritetyt rahat ja jos kuvien automaattinen 6DOF-yhdistäminen
epäonnistuu, manuaalinen esiyhdistäminen on suoritettava seuraavassa kohdassa kuvatulla
tavalla: s. 251.

Yhdistämisen ja siirron tunnistus

①

②

Kuva 126
Nro

Osa

①

Kuvien yhdistämisnäkymä (aksiaalinen)

②

Kiikarinäkymä
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11.4.1

Kuvanäkymät

Kuvanäkymät
Näytetään neljä näkymää, jotka sisältävät yhdistettävät TT-kuvat ja kartiokeila-TT-kuvat.
Kukin TT-leike näytetään samasta kulmasta kuin vastaava kartiokeila-TT-leikkeen rekonstruointi.
Tämä helpottaa tarkkaa vertailua ja estää potilaan kiertymisen tulkitsemisen virheellisesti
siirtymisvirheeksi.
Sininen neliö osoittaa määritetyn tutkittavan kohdealueen. Kuvat asetetaan päällekkäin (katso s.
249). Tämän jälkeen samankaltaiset sisäiset rakenteet voidaan täsmäyttää vaaditun siirron
laskemista varten.

Kuvanäytön säätäminen
Vaihtoehdot
Jokaisen näkymän suurennuksen säätäminen,

käytä zoomauspainikkeita.

Voit suurentaa valittuna olevan näkymän koko näytön
kokoiseksi

käyttämällä koko näytön painiketta.

Voit navigoida kartiokeilaTT:n alueen läpi

aktivoimalla Use Crosshair -toiminnon.

Voit näyttää tuoduissa TTkuvissa rajatut objektin ääriviivat

aktivoimalla Show Contours -toiminnon.
Myös kunkin ääriviivaobjektin ylimääräiset merkinnät voidaan näyttää valitsemalla Show Labels.

Ikkunoinnin säätö
Käytä ikkunointia kuvan laadun parantamiseen. Jos niin ei tehdä, seurauksena saattaa olla huono
yhdistämistarkkuus.
Vaihtoehdot
Voit aktivoida ikkunointihistogrammit

käyttämällä ikkunointipainiketta (katso s. 232).

Voit ottaa ikkunoinnin huomioon yhdistämisen aikana aktivoimalla Use Windowing for Automatic
Fusion. Muussa tapauksessa sitä käytetään vain kuvien tarkastelun parantamiseen.

Yhdistämisen hyväksyntä
Kun kuvien yhdistäminen on hyväksytty ja sen tarkkuus on tarkistettu näönvaraisesti, voit
vahvistaa tulokset esim. laskutustarkoituksia varten valitsemalla Approve-valintaruudun (katso s.
256).
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11.4.2

Kuvan peittoasetukset

Yleistä
Kuvanäkymää voidaan säätää erilaisilla peittotoiminnoilla, jotka yksinkertaistavat sekä
kuvatietojen vertailua että yhdistämisen tarkastusta (katso s. 249).
Tämän jälkeen vanhat ja uudet luun sijainnit voidaan täsmäyttää vaaditun siirron laskemista
varten.

Esimerkkikuvat

①

②

③

Kuva 127

Peittoasetukset

Kuva 128

Kuvan peittotoiminnot
Valinta

ConeBeam – CT

Säätää näyttöä niin, että seuraavia kohteita näytetään
enemmän tai vähemmän:
• kartiokeila-TT tai
• TT-kuva

Add ①

Asettaa kartiokeila-TT-kuvan TT-kuvan päälle. Molemmat
kuvat näytetään harmaasävyissä.

Amber/Blue ②

Asettaa kartiokeila-TT-kuvan (näkyy sinisenä) TT-kuvan
päälle (näkyy keltaruskeana).
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Valinta

Spyglass ③

Näyttää osan kartiokeila-TT-kuvasta, jotta sitä voidaan
helpommin verrata oikean yläkulman kuvanäkymässä
olevaan TT-kuvaan.
• Kiikaria voidaan siirtää pitämällä hiiren ykköspainike
painettuna ja vetämällä osoitinta halutulla tavalla.
• Kiikarin koko voidaan myös muuttaa pitämällä hiiren
vasenta painiketta painettuna ja vetämällä kiikarikehyksen reunaa hiiren osoittimella.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Kuvan peittotoimintoja on käytettävä yhdistämistarkkuuden varmistukseen molemmissa
kuvanäkymissä – erityisesti, jos kuvat sisältävät useita samankaltaisia rakenteita, esim.
nikamia.
Potilaan hoitoa ei saa suorittaa, ellei kuvien tarkka yhdistäminen onnistu.

250

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

KARTIOKEILA-TT-KORJAUS

11.4.3

Manuaalinen yhdistäminen

Yleistä
Kun nykyinen kartiokeila-TT-kuvaus yhdistetään alkuperäiseen TT-kuvaukseen, ExacTrac laskee
siirron ExacTrac-koordinaattijärjestelmässä.
Manuaalinen kuvien yhdistäminen voidaan suorittaa joko omana toimenpiteenään tai
myöhemmän automaattisen yhdistämisen valmistelua varten.

Manuaalisen yhdistämisen suorittaminen
Vaiheet
1.

Paina Fusion-alueella Manual.

2.

Paranna näkyvyyttä käyttämällä kuvan peittotoimintoja (katso s. 249).
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Vaiheet
Jos sijoitat hiiren osoittimen näkymän keskikohtaan, voit vetää kuvaa tarpeen mukaan käsikuvakkeen ① avulla.

①

Jos hiiren osoitin sijoitetaan näkymän reunaan (keskelle), osoitin muuttuu nuoleksi ②. Yhdistämiseen sovelletaan jokaisella hiiren vasemman painikkeen painalluksella pientä siirtoa. Nuolen suunta osoittaa siirron suuntaa. Jokaisella hiiren painalluksella sovellettavan
siirtymissiirron koko riippuu kulloisestakin zoomaustasosta. Mitä korkeampi zoomaustaso,
sitä pienempi siirto.

②
3.

Jos hiiren osoitin sijoitetaan näkymän kulmaan, osoitin muuttuu kaarevaksi nuoleksi ③.
Yhdistämiseen sovelletaan jokaisella hiiren vasemman painikkeen painalluksella pientä
kiertoa. Nuoli osoittaa kierron suuntaa valitussa näkymässä.

③

4.
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Kun säädät yhtä kuvajoukkoa, vastaavat muutokset tehdään myös toiseen kuvajoukkoon,
jotta molemmat näkymät ovat keskenään vastaavia.
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Vaiheet
Yhdistämisen aikaansaama siirtymissiirto näkyy Shift-alueella.

5.

Voit perua yhdistämisen milloin tahansa painamalla Fusion-kohdassa Reset-painiketta.
Tämän jälkeen voit valita taas sekä manuaalisen että automaattisen yhdistämisen.
Display Shift including Offset -toiminnolla voit näyttää yhdistämistuloksen yhdessä
mahdollisen OBI-kuvantamissiirtymän kanssa tai ilman sitä.
Jos käytetään ExacTrac Roboticsia ja jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai
keinumiskulman rajat, ExacTrac Roboticsilla korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä (katso s. 292).
Jos käytetään Perfect Pitchiä ja jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai keinumiskulman rajat, Perfect Pitchillä korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä.

6.

Tarkista manuaalisen yhdistämisen onnistuminen käyttämällä kuvan peittotoimintoja (katso s. 249).

7.

Kun lasketun siirron katsotaan olevan kliiniseltä kannalta hyväksyttävä, se voidaan aktivoida valitsemalla Check to approve Fusion -valintaruutu (katso s. 256).

8.

Voit soveltaa hoitopöytään korjaussiirtoa painamalla Next.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Kuvan peittotoimintoja on käytettävä yhdistämistarkkuuden varmistukseen molemmissa
kuvanäkymissä – erityisesti, jos kuvat sisältävät useita samankaltaisia rakenteita, esim.
nikamia.
Potilaan hoitoa ei saa suorittaa, ellei kuvien tarkka yhdistäminen onnistu.

Automaattisen kuvien yhdistämisen tulokset eivät ole aina oikein. Eri syistä johtuen on
aina mahdollista, että automaattinen kuvien yhdistäminen ei saa aikaan kelvollista tulosta.
Jos et tarkista perusteellisesti joka ainoan kuvien yhdistämisen tuloksen oikeellisuutta,
seurauksena on potilaan kuolema tai vammautuminen. Jos et pysty varmistamaan kuvien
yhdistämisen oikeellisuutta, et saa jatkaa hoitoa.
Suuret korjaussiirrot (esim. yli 10 mm:n siirrot) voivat olla merkki virheellisestä
automaattisesta yhdistämisestä. Tarkista tällaisissa tapauksessa yhdistämistulos vielä
kerran.
Suuret korjaussiirrot (esim. yli 20 mm:n siirrot) voivat olla merkki tuonnin aikana
tapahtuneesta virheestä. Tarkista tällaisissa tapauksissa tuloksena syntyneen
korjaussiirron uskottavuus.
Kun hoidat potilasta selkärangan alueelta, varmista, että kuvien rekisteröinti ei poikkea
yhden nikaman verran kraniaaliseen tai kaudaaliseen suuntaan. Tarkista huolellisesti
kylkiluut tai muu näkyvä anatominen osa, jotta voit varmistaa niiden olevan identtisiä
molemmilla alueilla, kartiokeila-TT- ja TT-kuvissa.
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HUOMAUTUS: jos epäilet kuvien yhdistämisen tarkkuutta, voit tarkistaa potilaan asennon pöydän
ollessa eritasoasennossa. Pöydän kiertymisen vuoksi näet anatomian eri kulmassa, mikä on usein
hyödyllistä yhdistämisvirheiden pois seulomiseksi.
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11.4.4

Automaattinen yhdistäminen

Yleistä
Kun nykyinen kartiokeila-TT-kuvaus yhdistetään alkuperäiseen TT-kuvaukseen, ExacTrac laskee
siirron ExacTrac-koordinaattijärjestelmässä.
Manuaalinen kuvien yhdistäminen voidaan suorittaa myöhemmän automaattisen yhdistämisen
valmisteluvaiheena.
Tarvittaessa yhdistämistä varten voidaan määrittää erityinen tutkittava kohdealue (katso s. 246).

Automaattisen yhdistämisen suorittaminen
Vaiheet
1.

Paina Fusion-alueella Automatic.

2.

Järjestelmä säätää automaattisesti TT-leikkeen sijainnin kartiokeila-TT-leikkeen rekonstruoinnin kanssa täsmääväksi.
Yhdistämisen aikaansaama siirtymissiirto näkyy Shift-alueella.

3.

Voit perua yhdistämisen milloin tahansa painamalla Fusion-kohdassa Reset-painiketta.
Tämän jälkeen voit valita taas sekä manuaalisen että automaattisen yhdistämisen.
Display Shift including Offset -toiminnolla voit näyttää yhdistämistuloksen yhdessä
mahdollisen OBI-kuvantamissiirtymän kanssa tai ilman sitä.
Jos käytetään ExacTrac Roboticsia ja jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai
keinumiskulman rajat, ExacTrac Roboticsilla korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä (katso s. 292).
Jos käytetään Perfect Pitchiä ja jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai keinumiskulman rajat, Perfect Pitchillä korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä.

4.

Tarkista manuaalisen yhdistämisen onnistuminen käyttämällä kuvan peittotoimintoja (katso s. 249).

5.

Kun lasketun siirron katsotaan olevan kliiniseltä kannalta hyväksyttävä, se voidaan aktivoida valitsemalla Check to approve Fusion -valintaruutu (katso s. 256).

6.

Voit soveltaa hoitopöytään korjaussiirtoa painamalla Next.
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11.4.5

Yhdistämisen hyväksyntä

Yhdistämisen hyväksyntä
Vaiheet
1.

Jos lasketun siirron katsotaan olevan kliiniseltä kannalta hyväksyttävä, vahvista se valitsemalla Check to approve Fusion -valintaruutu.
Syötä sairaalasi verkon pääkäyttäjän antama käyttäjätunnus ja salasana (katso s. 123).

2.

Jos painat Next-painiketta, ennen kuin kuvien yhdistämisen tarkistus on onnistunut, esim.
käyttämällä peittotoimintoja (katso s. 249), näyttöön tulee järjestelmäkehote.

3.

Paina No-painiketta ja tarkista näönvaraisesti yhdistämisen tarkkuus peittotoimintojen
avulla.
4.

Hyväksy kuvien yhdistäminen yllä kuvatulla tavalla ja jatka painamalla Next-painiketta
(katso s. 256).

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Suuret korjaussiirrot (esim. yli 10 mm:n siirrot) voivat olla merkki virheellisestä
automaattisesta yhdistämisestä. Tässä tapauksessa korjaussiirto on tarkistettava vielä
kerran.
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12 KORJAUSSIIRRON
KÄYTTÖ
12.1

Johdanto korjaussiirtoon

Yleistä
Röntgenin tai kartiokeila-TT:n avulla tehtävän korjauksen/tarkistuksen jälkeen Shift-tulos
näytetään IR Positioning -välilehden markkerinäkymien oikeassa alakulmassa. ExacTrac
ilmoittaa myös, käytettiinkö siirtoa vai ei. Siirtoa käytettäessä potilaan asennon infrapunan avulla
suoritettava laskenta päivitetään havaitun siirron mukaiseksi korjauksesta/tarkistuksesta.
Vireillä oleva siirto voidaan kompensoida IR Positioning -välilehdellä.
HUOMAUTUS: asentoilmaisimissa näkyvät arvot voivat vaihdella hiukan verrattuna arvoihin, jotka
näkyvät Shift-tuloksessa. Tämä johtuu siitä, että käytetty lineaarikiihdyttimen käytäntö (katso s.
327) voi vaihdella asennuksen mukaan.
HUOMAUTUS: jos käytössä on ExacTrac Robotics, Varian Linacin ja ExacTracin arvot
saattavat vaihdella hieman, koska lineaarikiihdytin ei tunne Roboticsia ja sen pöydän kallistusta.
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IR Positioning -välilehti (siirto vireillä)

①
Kuva 129
Nro
①

Osa
Siirtymätulos
HUOMAUTUS: pystysuora kulmapoikkeama lasketaan suhteessa pöydän suunniteltuun
kulmaan tai alustavaa röntgenkorjausta varten 0 asteeseen.

HUOMAUTUS: pöydän kulma on ehkä kohdistettava manuaalisesti. Brainlab suosittelee, että
pöydän kulmaa kohdistetaan, kunnes suunniteltu pöydän kulma näytetään ExacTrac-pöydän
kulmassa. Jos ExacTracissa valitaan oikea säde, pöydän kulman siirtoilmaisimessa näkyy OK.
HUOMAUTUS: varmista, ettei kanturi peitä infrapunamarkkereita, jolloin ExacTrac ei välttämättä
pysty suorittamaan automaattista asemointia. Käännä kanturi tarvittaessa pois tieltä.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Suuret korjaussiirrot (esim. yli 10 mm:n siirrot) voivat olla merkki virheellisestä
automaattisesta yhdistämisestä. Tässä tapauksessa korjaussiirto on tarkistettava vielä
kerran.
Suuret korjaussiirrot (esim. yli 20 mm:n siirrot) voivat olla merkki tuonnin aikana
tapahtuneesta virheestä. Tarkista tällaisissa tapauksissa tuloksena syntyneen
korjaussiirron uskottavuus.
Pöydän liikkeet on aina suoritettava ExacTracissa näkyvän pöydän kulman perusteella (EI
lineaarikiihdyttimessä näkyvän pöydän kulman perusteella).
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Käyttäjän on aina valittava kulloinenkin kenttä/säde (katso Kuva 95) ilmoittaakseen
ExacTracille nykyisessä kentässä käytettävän pöydän kulman. Jos näin toimitaan,
ExacTrac voi näyttää OK-ilmoituksen pöydän kulman etäisyyspalkissa heti, kun pöytä
siirretään oikeaan suunniteltuun kulmaan.
Jos infrapunakamerayhteyttä ei ole muodostettu kymmenessä sekunnissa, näyttöön tulee
varoitus. Potilasta ei saa hoitaa, jos näin tapahtuu.
Käyttäjällä on oltava esteetön näköyhteys potilaaseen pöydän automaattisen asemoinnin
aikana. Brainlab suosittelee, että käyttäjä suorittaa tämän vaiheen hoitohuoneen
sisäpuolelta käsin tai että potilaaseen on esteetön näkymä ylimääräisen videovalvonnan
avulla.
Asento- ja kulmailmaisimet näyttävät potilaan koordinaattijärjestelmän arvot IEC 61217 standardin mukaisesti. Kun pöytä kierretään pois oletusasennosta, potilaan
koordinaattijärjestelmän ilmoittamat arvot poikkeavat lineaarikiihdyttimen
koordinaattijärjestelmän ilmoittamista arvoista.
Mikäli röntgenkorjaustoimenpiteessä havaitaan pöydän kiertoakselin ympärillä potilaan
kohdistusvirhe, varmista, että sellaisten hoitokenttien perättäiset pöydän kulmat, joissa
suunniteltu kulma on muu kuin 0°, on kohdistettu ExacTracin pöydän kulmanäytön
perusteella. Näin ollen käyttäjän on kohdistettava pöydän kulmat ExacTracin Couch Angle näytön mukaisesti. Esimerkki:
• Hoitopöydän kulma on 0°
• ExacTrac havaitsee potilaan kulman asetusvirheen (+2°)
• ExacTrac siirtää potilaan kulmat asentoon 0° -> Hoitopöydässä näytetään –2°
• Hoitokentän suunniteltu kulma on 30°: Käyttäjän on säädettävä pöytää ExacTracin
pöydän kulmanäytön perusteella 30 asteeseen -> Hoitopöydässä näytetään 28°.
Älä paina ExacTrac-konsolissa tai ExacTrac-heilurissa liikkeen aktivointipainikkeita
potilaan liikkeen sallimiseksi MV:n tai kV:n käytön aikana säteen ollessa päällä.

Seuraavat vaiheet
Vaiheet
1.

Jos tarvittava korjaussiirto on suuri, röntgentarkistus (katso s. 265) on suoritettava näytön
oikean yläkulman Proceed with Verification -kuvakkeen osoittamalla tavalla.

2.

Muutoin näytössä näkyy OK-kuvake, ja voit jatkaa suoraan potilaan hoitoa.

3.

Hoidon aikana voit joko suorittaa tavallisen röntgentarkistuksen tai käyttää pikatarkistustoimintoja/röntgenseurantatoimintoja (katso s. 265 ja s. 270) pysyvän asemointitarkkuuden takaamiseksi.

Hoito tulee suorittaa vain, kun näytössä näkyy OK-kuvake.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Turvallisuussyistä ExacTrac ei voi päivittää potilaan tukikulmaa lineaarikiihdyttimen
konsolissa yli 5°.
HUOMAUTUS: järjestelmässä suoritetaan pöydän etäliikkeen infrapunakamerasta riippumattoman
liikkeen määrää koskeva ristiintarkastus. Jos kohdesiirron ja arvioidun siirron välinen ero ylittää
kertoimen 2 tai 10 cm:n absoluuttisen arvon, pöydän liike pysähtyy välittömästi.
HUOMAUTUS: Robotics 2:n kohdalla pystysuora kulkualue on rajallinen etäkäyttöönoton
yhteydessä määritettyjen kynnysarvojen mukaisesti. Arvoja voidaan säätää ja määrittää
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oletusarvoisesti 5 cm:iin (mitataan aivan kuvantamispöydän päästä, kehyksetön jatko-osa
mukaan lukien).
HUOMAUTUS: suurimmaksi sallituksi pöydän etäliikkeeksi (konsolista) määritetään 50 mm
(oletusasetus).
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12.2

Siirron käyttö Varian-lineaarikiihdyttimissä

Korjaussiirron käyttö
Vaiheet
Varmista, että Press Enable Button tai Low Accuracy näkyy näytön oikeassa yläreunassa.

1.

HUOMAUTUS: Robotics 2.0: esitettävä painike osoittaa vain, että liike voidaan ottaa käyttöön valvontahuoneesta silloinkin, kun käytössä ei ole ExacTrac-konsolia vaan toinen
ExacTrac-heiluri.

2.

Kohdista pöytä:
• Ota automaattinen pöydän liike käyttöön painamalla Varian Exact- tai ETR-pöydissä
ExacTrac-konsolin tai Brainlab-heilurin käyttöönottopainikkeita valvontahuoneessa (jos
hoitohuoneen ulkopuolelta käsin tapahtuva liike sallitaan) tai painamalla pöydän heilurin
käyttöönottopainiketta (katso s. 73).
• Katso TrueBeam-lineaarikiihdytinten kohdalla seuraava kohta: s. 197.
• Jos pöydän kulmaa ei kohdisteta automaattisesti, siirrä pöytää manuaalisesti siirronilmaisinten antamien tietojen mukaisesti (katso s. 189).

3.

Jos järjestelmässäsi on automaattinen pöydän asemointijärjestelmä ja ExacTrac Robotics -järjestelmä, kiertosiirrot otetaan käyttöön ennen siirtymissiirtoja (katso s. 290).

4.

Varmista seuraavat seikat Marker View -välilehdessä pöydän säätämisen jälkeen:
• hoidon isosentrin osoittava oranssi risti on lineaarikiihdyttimen sinisen hiusristikon keskellä
• kuvatietoihin määritettyjen kehomarkkerien (siniset ristit) ja potilaaseen kiinnitettyjen kehomarkkerien (punaiset pallot) sijainnit täsmäävät
HUOMAUTUS: jos esim. iho siirtyy, potilaaseen kiinnitettyjen kehomarkkerien sijainti voi
erota hiukan kuvatietojen kehomarkkerien sijainnista, vaikka potilas olisi isosentrissä.

5.

Tarkista, että näytön oikeassa yläkulmassa näkyy OK tai Proceed with Verification. Nämä kuvakkeet näkyvät, kun
hoidon isosentrin ja lineaarikiihdyttimen isosentrin välinen poikkeama on pienempi kuin
valitun viitejärjestelmän tarkkuuden kynnysarvo (katso s. 190)
tarkkuus on pysynyt ennallaan vähintään viiden sekunnin ajan.
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Robotics
Jos ExacTrac Robotics on määritetty järjestelmääsi varten, kallistuskulmat (siirtymis- ja
kiertopoikkeamat) voidaan korjata alla olevassa kohdassa s. 290 kuvatulla tavalla.

Pöydän liikkeen uskottavuustarkistus Varian Exact- tai ETR-pöydissä
Kun aktivoit pöydän etäsiirron Varian Exact- tai ETR-pöytien kohdalla, ExacTrac suorittaa
uskottavuustarkistuksen tarkistaakseen, että infrapunaseurantajärjestelmän havaitsema pöydän
liike vastaa arvioitua pöydän liikettä. Tämä lasketaan liikekomennoista, jotka lähetettiin pöydälle
asemointiprosessin alettua. Jos infrapunaseurantajärjestelmän ilmoittama pöydän liike on
huomattavasti pienempi kuin arvioitu liike, ExacTrac pysäyttää automaattisen asemointiprosessin
ja näyttää epäonnistumiskuvakkeen:

Kuva 130
Voit käynnistää automaattisen asemointiprosessin uudelleen napsauttamalla Restart
Positioning. Jos järjestelmäsi siirtyy toistuvasti tähän virhetilaan asemoinnin aikana, ota yhteys
Brainlabin asiakastukeen säätääksesi järjestelmäsi asetuksia.
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12.3

Korjaussiirto Elekta-lineaarikiihdyttimissä

Yleistä
Kun röntgenkorjaussiirto on laskettu, se näytetään ja siirretään suoraan Elekta-järjestelmään.
HUOMAUTUS: tietoa iGUIDE-viitekehyksen käytöstä on seuraavassa kohdassa: s. 184.
HUOMAUTUS: korjausta suoritettaessa pöydän kulman on oltava aina 0°, vaikka
hoitosuunnitelmassa ei olisi hoitokenttää pöydän kulmalle 0°. Pöytä on käännettävä suunniteltuun
kulmaan jälkeenpäin.
HUOMAUTUS: asemoinnin toleranssin on oltava ExacTracin potilasasetuksissa pienempi kuin
asemoinnin toleranssi iGUIDEssa.

Korjaussiirron käyttö
Vaiheet
ExacTrac laskee ja näyttää siirron sekä välittää siirron automaattisesti MOSAIQiin (3D)
tai iGUIDEeen (6D):

1.

ExacTracissa näkyvää 6D-siirtoa ei saa syöttää manuaalisesti iGUIDEen. Jos yhteys
ExacTracin ja iGUIDEn välillä ei toimi, muodosta yhteys uudelleen ja lähetä siirto uudelleen.
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Vaiheet

2.

Kohdista pöytä:
• Jos käytät iGUIDE HexaPOD RT Evo -järjestelmää, käytä apuna iGUIDEn näyttöä siirron suorittamiseksi. Jos siirtymissiirto on liian suuri HexaPODin kompensoitavaksi,
iGUIDE välittää osia siirtymissiirrosta TCS:ään. HexaPOD kompensoi jäljelle jääneen
siirtymissiirron ja kiertopoikkeaman jälkeenpäin.
HUOMAUTUS: jos pöydän kulma poikkeaa enemmän kuin 2,9°, ExacTrac lähettää 0°.
Pöydän kulma on kompensoitava manuaalisesti ExacTracin näyttämän siirtoilmaisimen
mukaan. Eritasosäteilykeilaa varten pöydän kulma on kohdistettava manuaalisesti
ExacTracin siirtoilmaisimen mukaan ennen mahdollista tarkistusta.
• Jos kaltevuus- tai keinumiskulma ylittää HexaPOD RT Evo -järjestelmän rajan, kohdista
potilas ja suorita röntgenkuvaus uudelleen.
• Jos käytät pelkkää MOSAIQ-järjestelmää, käytä apuna MOSAIQ-näyttöä suorittaaksesi
siirron CMA:lla (Couch Move Assistant).
HUOMAUTUS: pöydän kulma (joko laskettu poikkeama tai eritasosäteilykeilaa varten)
on kompensoitava manuaalisesti ExacTracin näyttämän siirtoilmaisimen mukaan.
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3.

Varmista seuraavat seikat Marker View -välilehdessä pöydän säätämisen jälkeen:
• hoidon isosentrin osoittava oranssi risti on lineaarikiihdyttimen sinisen hiusristikon keskellä
• kuvatietoihin määritettyjen kehomarkkerien (siniset ristit) ja potilaaseen kiinnitettyjen kehomarkkerien (punaiset pallot) sijainnit täsmäävät
HUOMAUTUS: jos esim. iho siirtyy, potilaaseen kiinnitettyjen kehomarkkerien sijainti voi
erota hiukan kuvatietojen kehomarkkerien sijainnista, vaikka potilas olisi isosentrissä.

4.

Tarkista, että näytön oikeassa yläkulmassa näkyy OK tai Proceed with Verification. Nämä kuvakkeet näkyvät, kun
hoidon isosentrin ja lineaarikiihdyttimen isosentrin välinen poikkeama on pienempi kuin
valitun viitejärjestelmän tarkkuuden kynnysarvo (katso s. 190)
tarkkuus on pysynyt ennallaan vähintään viiden sekunnin ajan.
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13 RÖNTGENTARKISTUS
13.1

Perusröntgentarkistus

Yleistä
Kun röntgenkorjaus on suoritettu, voit suorittaa perusröntgentarkistuksen milloin tahansa hoidon
aikana ja taata siten asemoinnin jatkuvan tarkkuuden. Röntgentarkistus voidaan suorittaa myös,
kun hoitopöytää kierretään eritasosäteilykeilaa varten.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Röntgentarkistus on suoritettava hoidon aikana, jos potilas liikkuu tai jos pöydän kulmaa
tai kiertoa säädetään.
ExacTrac näyttää kaikki asennot, joissa röntgentarkistus on mahdollista ja joissa kanturi ei
peitä röntgenlähteitä.
Röntgentarkistus on pakollinen toimenpide kehyksettömän sädekirurgian aikana, sillä
kehyksettömän sädekirurgian asemointijärjestelmän asento voi vaihdella hiukan
hoitofraktioiden välissä. Lisäksi sen asento voi olla eri kuin kehyksettömän SRS:n TT-/
angiopaikantimella ja -kohdeasettimella, joka kiinnitetään TT-kuvauksen aikana.
Brainlab suosittelee vahvasti röntgentarkistuksen suorittamista joka kerta, kun pöydän
asentoa on muutettu.
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Perusröntgentarkistus: Yksittäinen generaattori

Kuva 131

Perusröntgentarkistus: Kaksoisgeneraattori

Kuva 132
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Tarkistusyhdistämisen tulos

①

Kuva 133
Vertical Angle (pöydän kulman) -poikkeama lasketaan suhteessa pöydän suunniteltuun kulmaan
①.
Värikoodi

Yhdistämistulos

Tummansininen

Arvo on toleranssirajan mukainen.

Punainen

Arvo ylittää röntgenkorjaukselle määritetyt rajat
(katso s. 141).

Vaaleansininen

Arvo, joka voidaan kompensoida ExacTrac
Roboticsilla, näytetään siirtotuloksen vieressä
(katso s. 292).

Oranssi

Röntgenin yhdistämisarvo on toleranssirajan
mukainen, mutta IR havaitsi poikkeaman, kun
Perform IR to X-ray Consistency Check aktivoitiin (katso s. 147).

Röntgentarkistuksen suorittaminen: Kaksoisgeneraattorit
Vaiheet
1.

Varmista, että sekä lineaarikiihdyttimessä että ExacTracissa on valittu oikea säde.

2.

Siirrä pöytä suunniteltuun pöydän kulmaan ExacTracin pöydän kulmanäytön mukaisesti.

3.

Paina X-ray Verification.

4.

Tarkista automaattisesti valittu röntgenenergiataso molemmissa röntgenputkissa.
Voit muuttaa röntgeniä painamalla Modify joko vasemman tai oikean putken kohdalla ja
tallentaa muutetut asetukset painamalla Apply.

5.

Ota röntgenkuvat konsolissa painamalla röntgenliipaisinta, kunnes röntgenkuva näytetään
näytöllä.
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Vaiheet
6.

Säädä kuvan kontrastia ja ikkunointia tarpeen mukaan (katso s. 232).

7.

Jatka kuvien yhdistämiseen painamalla Next-painiketta (katso s. 216).
• Luuperusteisen yhdistämisen yhdistämisraja on rajoitettu 5 mm:iin röntgenkuvauksen
aikana.
• Rajoitettua yhdistämisrajaa ei käytetä implantoitujen markkerien yhdistämisessä.
Yhdistä kuvat.

8.

Jos siirto ylittää röntgentarkistukselle määritetyt rajat (katso s. 146), vastaava arvo näytetään punaisena ja seuraavat lisävaihtoehdot näytetään Proceed with calculated shift alueella:
• Jos valitset Ignore Shift, sinut siirretään asemointinäkymään ilman mitään muutoksia.
Laskettu siirto tulostetaan asemointinäkymässä, joka on merkitty ohitetuksi.
• Jos valitset Apply Shift, siirto suoritetaan ja näytetään asemointinäkymässä, joka on
merkitty suoritetuksi. Jatka korjaussiirron käyttöohjeiden (s. 257) mukaisesti.

Röntgentarkistuksen suorittaminen: Yksittäinen generaattori (ohjelmistovalvonnalla)
Vaiheet
1.

Varmista, että sekä lineaarikiihdyttimessä että ExacTracissa on valittu oikea säde.

2.

Siirrä pöytä suunniteltuun pöydän kulmaan ExacTracin pöydän kulmanäytön mukaisesti.

3.

Paina X-ray Verification.

4.

Tarkista automaattisesti valittu röntgenputken 1 röntgenenergiataso.

5.

Ota röntgenkuva käyttämällä putkea 1 (Tube 1) näkymässä ohjeistetulla tavalla.

6.

Säädä kuvan kontrastia ja ikkunointia tarpeen mukaan (katso s. 232).
Röntgenkuvan tulisi täsmätä likimääräisesti oikean puolen DRR-esikatselun kanssa, jotta
kuvien yhdistäminen tapahtuu tarkasti.

7.

Toista vaiheet 2–4 putken 2 (Tube 2) kohdalla näytön ohjeiden mukaisesti.

8.

Jatka kuvien yhdistämiseen painamalla Next-painiketta (katso s. 216).
• Luuperusteisen yhdistämisen yhdistämisraja on rajoitettu 5 mm:iin röntgenkuvauksen
aikana.
• Rajoitettua yhdistämisrajaa ei käytetä implantoitujen markkerien yhdistämisessä.
Yhdistä kuvat.

9.

Jos siirto ylittää röntgentarkistukselle määritetyt rajat (katso s. 146), vastaava arvo näytetään punaisena ja seuraavat lisävaihtoehdot näytetään Proceed with calculated shift alueella:
• Jos valitset Ignore Shift, sinut siirretään asemointinäkymään ilman mitään muutoksia.
Laskettu siirto tulostetaan asemointinäkymässä, joka on merkitty ohitetuksi.
• Jos valitset Apply Shift, siirto suoritetaan ja näytetään asemointinäkymässä, joka on
merkitty suoritetuksi. Jatka korjaussiirron käyttöohjeiden (s. 257) mukaisesti.

Röntgentarkistuksen suorittaminen: Yksittäinen generaattori (ilman ohjelmistovalvontaa)
Vaiheet
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1.

Varmista, että sekä lineaarikiihdyttimessä että ExacTracissa on valittu oikea säde.

2.

Siirrä pöytä suunniteltuun pöydän kulmaan ExacTracin pöydän kulmanäytön mukaisesti.

3.

Paina X-ray Verification.

4.

Valitse sopiva röntgenenergiataso.

5.

Ota röntgenkuva käyttämällä putkea 1 (Tube 1) näkymässä ohjeistetulla tavalla.
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Vaiheet
6.

Säädä kuvan kontrastia ja ikkunointia tarpeen mukaan (katso s. 232).
Röntgenkuvan tulisi täsmätä likimääräisesti oikean puolen DRR-esikatselun kanssa, jotta
kuvien yhdistäminen tapahtuu tarkasti.

7.

Ota röntgenkuva käyttämällä putkea 2 (Tube 2) näkymässä ohjeistetulla tavalla.

8.

Jatka kuvien yhdistämiseen painamalla Next-painiketta (katso s. 216).
• Luuperusteisen yhdistämisen yhdistämisraja on rajoitettu 5 mm:iin röntgenkuvauksen
aikana.
• Rajoitettua yhdistämisrajaa ei käytetä implantoitujen markkerien yhdistämisessä.
Yhdistä kuvat.

9.

Jos siirto ylittää röntgentarkistukselle määritetyt rajat (katso s. 146), vastaava arvo näytetään punaisena ja seuraavat lisävaihtoehdot näytetään Proceed with calculated shift alueella:
• Jos valitset Ignore Shift, sinut siirretään asemointinäkymään ilman mitään muutoksia.
Laskettu siirto tulostetaan asemointinäkymässä, joka on merkitty ohitetuksi.
• Jos valitset Apply Shift, siirto suoritetaan ja näytetään asemointinäkymässä, joka on
merkitty suoritetuksi. Jatka korjaussiirron käyttöohjeiden (s. 257) mukaisesti.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Varmista ennen röntgenkuvausta, ettei kanturi peitä röntgenputkien ja litteiden paneelien
välistä kuvakenttää. Voit seurata potilaan asentoa ohjaushuoneen videomonitorien kautta.
Muista valita röntgenkonsoliin oikea röntgenputki jokaiselle vaaditulle kuvalle.
Varmista ennen röntgentarkistuksen suorittamista, että pöytä on kierretty oikeaan
asentoon tietylle kentälle. Pöydän kulman muuttaminen röntgentarkistuksen ollessa
käynnissä aiheuttaa järjestelmävirheen.
Jos röntgenkorjauksessa käytettiin virtuaalista isosentriä (katso s. 167), myöhempi
röntgentarkistus voi olla itse asiassa epätarkempi kuin alkuperäinen röntgenkorjaus. Näin
on erityisesti silloin, jos luuperusteinen anatominen rakenne ei ole riittävän hyvin
näkyvissä, kun potilas on isosentriasennossa.
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13.2

Pikatarkistus

13.2.1

Röntgenkuvaus

Yleistä
Jos käytät yksittäistä röntgengeneraattoria ja jos sinulla on asianmukainen käyttöoikeus, voit ottaa
yksittäisiä röntgenkuvia Snap Verification -välilehdellä. Nämä kuvat voi ottaa milloin tahansa
hoidon aikana, ja niiden avulla voi tarkastaa nykyisen asemoinnin tarkkuuden.
Pikatarkistukselle asetettu raja koskee vain tason sisäisiä siirtoja. Todellinen 3D-siirto on aina
suurempi kuin tason sisäinen siirto.
Röntgenpikatarkistuksessa potilaan asennon päättelemiseen käytetään vain yhtä kuvaa
yhdestä putkesta, mikä rajoittaa potilaan asennon oikein tunnistamista. Tämän vuoksi
pikatarkistus antaa vain vihjeitä, jotka näkyvät tekstiviesteinä. Varmista aina
röntgenpikatarkistuksen automaattisesti havaitsemat poikkeamat ja tee uusi tarkistus.

Pikaröntgenkuvaus

Kuva 134
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Röntgenkuvien otto
Vaiheet
Aseta kanturin kulloinenkin pyörimisasento esteiden ilmaisimessa osoittaaksesi, tukkivatko lineaarikiihdyttimen osat (esim. kanturiin asennetut kV-kuvantamiskomponentit) tai
kanturi valitun putken. Kanturin pyörintää voidaan muuttaa hiirellä:

1.

Aseta malli samaan asentoon kuin varsinainen kanturi. Vihreä piste osoittaa, että kuvantamisakseli on esteetön, ja punaisella pisteellä osoitetaan, että näkymä on estetty.
HUOMAUTUS: jos käytät ADI:tä, näytettävä kanturi asetetaan automaattisesti varsinaiseen kanturikulmaan, kun hoitojärjestelmästä lähetetään lineaarikiihdyttimen Clinac Ready -valmiussignaali. Valmistellun säteen suunniteltu kanturikulma on merkitty sinisellä.
2.
3.
4.

Valitse röntgenputki, jolla kuva täytyy ottaa (Tube 1 tai Tube 2).
• Valitse sopiva röntgenenergiataso (ilman ohjelmistovalvontaa).
• Röntgenenergiataso voidaan myös määrittää automaattisesti (ohjelmistovalvonnalla).
Ota röntgenkuva käyttämällä valittua putkea.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Jotta pikatarkistuksen tarkkuus olisi mahdollisimman hyvä, muista vaihdella putken 1 ja 2
välillä.
Varmista ennen röntgenkuvausta, ettei kanturi peitä röntgenputkien ja litteiden paneelien
välistä kuvakenttää. Voit seurata potilaan asentoa ohjaushuoneen videomonitorien kautta.
Muista valita röntgenkonsoliin oikea röntgenputki jokaiselle vaaditulle kuvalle.
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13.2.2

Pikatarkistus – luun anatomian perusteella

Yleistä
Jos alustava röntgenkorjaussiirto laskettiin luuperusteisella yhdistämisellä (katso s. 216),
seuraavat tarkistustoimet ovat tarpeen.
Koska pikatarkistus perustuu yhteen röntgenkuvaan, vain tason sisäiset siirrot lasketaan.
Todellinen 3D-siirto on suurempi kuin tason sisäinen siirto. Siksi näytössä näkyvä
tarkkuuspoikkeama on tarkistettava huolellisesti.

Pikatarkistus

Kuva 135

Tarkkuuden tarkistus
Vaiheet

272

1.

Säädä kuvan kontrastia tarpeen mukaan (katso s. 232).

2.

Säädä hyväksytyn siirron Tolerance Radius -arvo vaaditulle tason sisäiselle millimetritasolle. Toleranssiympyrät näytetään vastaavasti.

3.

Tarkista, että sininen risti (lineaarikiihdyttimen isosentri) ja oranssi risti (potilaan isosentri)
on sijoitettu täsmälleen samalla tavalla.

4.

Varmista, että oranssi risti (potilaan isosentri) on myös kokonaan punavalkoisen toleranssiympyrän sisällä.

5.

Tarkista automaattisen yhdistämisen onnistuminen käyttämällä kuvan peittotoimintoja
(katso s. 273).
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Menettelytapa poikkeamien esiintyessä
ExacTracissa näytetään varoitusviesti (katso Kuva 135), jos havaitaan huomattava
tarkkuuspoikkeama. Keskeytä hoito ja suorita täydellinen röntgentarkistus (katso s. 265), jotta
oikea potilaan asemointi voidaan palauttaa.

Kuvan peittotoiminnot
Osa

Toiminto
X-ray – DRR

Tätä liukusäädintä käyttämällä röntgen- ja DRR-näkymät voidaan
säätää näyttämään enemmän DRR-kuvaa ja vähemmän röntgenkuvaa tai päinvastoin.

Add

Asettaa röntgenkuvan DRR-kuvan päälle. Molemmat kuvat näytetään
harmaasävyissä.

Amber/Blue

Asettaa röntgenkuvan (näkyy sinisenä) DRR-kuvan päälle (näkyy keltaruskeana).

Spyglass

Kiikaritoiminto näyttää osan DRR-kuvasta, jotta sitä on helpompi vertailla röntgenkuvaan.
• Kiikaria voidaan siirtää pitämällä hiiren ykköspainike painettuna ja
vetämällä osoitinta halutulla tavalla.
• Kiikarinäkymän kokoa voidaan myös muuttaa kiikaritoiminnon valitsemisen jälkeen näyttöön tulevan Small -> Large -liukusäätimen
avulla.
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13.2.3

Pikatarkistus – implantoitujen markkerien perusteella

Yleistä
Jos alustava röntgenkorjaussiirto laskettiin implantoitujen markkerien yhdistämisellä (katso s.
216), seuraavat tarkistustoimet ovat tarpeen.
Koska pikatarkistus perustuu yhteen röntgenkuvaan, vain tason sisäiset siirrot lasketaan.
Todellinen 3D-siirto on suurempi kuin tason sisäinen siirto. Siksi näytössä näkyvä
tarkkuuspoikkeama on tarkistettava huolellisesti.

Pikatarkistus

Kuva 136

Tarkkuuden tarkistus
Vaiheet
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1.

Säädä kuvan kontrastia ja ikkunointia tarpeen mukaan (katso s. 232).

2.

Säädä markkerin siirron Tolerance-arvo vaaditulle tasolle millimetreinä. Näytettäviä toleranssiympyröitä säädetään vastaavasti.

3.

Varmista, että punavalkoiset toleranssiympyrät (ilmaisevat potilasasetuksissa määritetyn
markkerin sijainnin) ja implantoidut markkerit on sijoitettu täsmälleen samalla tavalla.

4.

Varmista seuraavat:
• Pitkät markkerit: punavalkoinen toleranssiympyrä sulkee oikein sisäänsä jokaisen markkerin päätepisteen.
• Lyhyet markkerit: jokaisen implantoidun markkerin keskikohta on kokonaan punavalkoisen toleranssiympyrän sisällä.
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Vaiheet

5.

Jos ohjelmiston käyttämä automaattinen markkerin tunnistus onnistui, näytössä näkyvät
myös vihreät ristit:
• Pitkät markkerit: varmista, että vihreä risti on asetettu suoraan jokaisen markkerin päätepisteen päälle ja että jokainen risti on myös punavalkoisen toleranssiympyrän sisällä.
• Lyhyet markkerit: varmista, että vihreä risti on asetettu suoraan jokaisen tunnistetun
implantoidun markkerin päälle ja että jokainen risti on myös punavalkoisen toleranssiympyrän sisällä.

Menettelytapa poikkeamien esiintyessä
Jos automaattinen markkerin tunnistus epäonnistuu ja havaitaan huomattava tarkkuuspoikkeama,
hoito on lopetettava ja on suoritettava täydellinen röntgentarkistus (katso s. 265) potilaan oikean
asennon palauttamiseksi.
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13.3

Röntgenseuranta

Yleistä
Kun kaksoisröntgengeneraattorikokoonpano on käytettävissä ja kun käytössä on asianmukainen
käyttöoikeus, voit varmistaa röntgenseurannan avulla, että asemointi on jatkuvasti tarkkaa.
Samoin kuin röntgentarkistuksessa myös tässä toimenpiteessä täsmäytetään sisäiset rakenteet,
jotta voidaan määrittää ja kompensoida kaikki potilaan asennon muutokset.
X-ray Monitoring -välilehti on käytettävissä, kun tilana on joko Proceed with X-ray Verification
tai OK.

Potilasseurannan välilehti

Kuva 137

Röntgenseurannan suorittaminen
Vaiheet
1.

276

Siirry X-ray Monitoring -välilehdelle ja tarkista ExacTracissa automaattisesti määritetyt
röntgengeneraattorin altistusasetukset.
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Vaiheet
Aseta kanturin kulloinenkin pyörimisasento esteiden ilmaisimessa osoittaaksesi, tukkivatko lineaarikiihdyttimen osat (esim. kanturiin asennetut kV-kuvantamiskomponentit) tai
kanturi valitun putken. Kanturin pyörintää voidaan muuttaa hiirellä:

2.

Aseta malli samaan asentoon kuin varsinainen kanturi. Vihreä piste osoittaa, että kuvantamisakseli on esteetön, ja punaisella pisteellä osoitetaan, että näkymä on estetty.
Jos käytät ADI:tä, näytettävä kanturi asetetaan automaattisesti varsinaiseen kanturikulmaan, kun hoitojärjestelmästä lähetetään lineaarikiihdyttimen Clinac Ready -valmiussignaali. Valmistellun säteen suunniteltu kanturikulma on merkitty sinisellä.
3.

Ota röntgenkuva ExacTrac-konsolilla.

4.

Röntgenkuvien ja DRR:ien väliset poikkeamat potilaan asennossa lasketaan automaattisesti röntgenkuvien ottamisen jälkeen. Laskentaperusteet ovat seuraavat:
• Luuperusteinen 6D-yhdistäminen, jos alustava korjaus oli luuperusteinen.
• Implantoidun markkerin tunnistus, jos alustava korjaus perustui implantoidun markkerin
tunnistukseen.
Jos laskettu siirto on toleranssirajan mukainen, näytetään OK, ja voit jatkaa hoitoa. Röntgentarkistusrajat asetetaan potilasasetuksissa. Katso s. 146.
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Vaiheet
Jos laskettu siirto ylittää röntgentarkistusrajat, on valittava yksi kolmesta vaihtoehdosta.

5.

• Apply Shift: Laskettu siirto suoritetaan, ja ExacTrac siirtyy pöydän liikettä varten automaattisesti IR-asemointinäytölle. Potilas on asemoitava uudelleen hoidon jatkamiseksi.
• Analyze Shift: Otetut kuvat näytetään röntgenkorjauksen tai -tarkistuksen ohjatun toiminnon yhdistämissivulla, jossa niitä voidaan analysoida yksityiskohtaisesti (katso s.
216).
• Ignore Shift: Siirto ohitetaan eikä potilaan asemointia suoriteta uudelleen. Käyttäjä voi
ottaa röntgenkuvia suoraan uudelleen potilaan asennon uudelleentarkistusta varten.
Jotta voit suorittaa yhden kolmesta vaihtoehdosta, sinun täytyy tarkistaa yhdistäminen
kerroksen liukusäätimellä. Jos kerroksen liukusäädintä ei käytetä, Continue with... -valintaikkuna poistetaan käytöstä.
6.

Tarkistuksen suorittamisen jälkeen voit hyväksyä yhdistämisen valitsemalla Fusion Approval -valintaruudun (katso s. 219).

ExacTrac näyttää kaikki asennot, joissa röntgentarkistus on mahdollista ja joissa kanturi ei
peitä röntgenlähteitä.
Älä paina ExacTrac-konsolissa tai ExacTrac-heilurissa liikkeen aktivointipainikkeita
potilaan liikkeen sallimiseksi MV:n tai kV:n käytön aikana säteen ollessa päällä.
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14 VIDEOTARKISTUS
14.1

Videotarkistuksen käyttö

Yleistä
Videotarkistus tarkoittaa itsenäistä asemoinnin tarkistusta, joka perustuu potilaan ulkoiseen
anatomiaan. Sen avulla reaaliaikaista videokuvaa voidaan verrata aiemmin kuvattuun viitekuvaan.
Videotarkistusta voidaan käyttää varmistamaan, että potilaan asento ja yleinen ryhti ei muutu
röntgenkorjauksen tai -tarkistuksen jälkeen otettuun viitekuvaan verrattuna.

Videotarkistuksen aktivointi
Videotarkistus on käytettävissä Video Surveillance -välilehdellä.

Videonäkymä

Kuva 138

Reaaliaikainen näkymä
Jos Video Mode -kohdassa aktivoidaan Live, näytössä näkyy reaaliaikainen videosyöte.
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Kuvantallennustoiminnot
Kun potilas on vahvistetussa ja oikeassa hoitoasennossa ennen ensimmäistä hoitoa, tästä
tilanteesta voidaan ottaa viitekuva. Viitekuvaan tulee sisällyttää joitain liikkumattomia kohteita,
jotta myöhemmin voidaan varmistaa, etteivät videokameran asetukset ole muuttuneet.
Vaihtoehdot
Acquire Reference tallentaa viitekuvan potilaan nykyisestä asennosta vertailtavaksi potilaan
hoidon aikaisen asennon kanssa.
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14.1.1

Viitekuvien ja reaaliaikaisten kuvien vertailu

Yleistä
Viitekuvia voidaan ottaa eri hoitokenttiä varten, muun muassa pöydän liikkeitä varten, jotta
voidaan tarkistaa, liikkuuko potilas hoitoistunnon aikana.

Vähentävä kuvanäkymä

Kuva 139
Vaihtoehdot
Subtract:
tätä toimintoa käytettäessä musta näkymä tarkoittaa, että reaaliaikainen ja viitekuva täsmäävät
täydellisesti.
Värilliset alueet tai sumea kuva osoittavat poikkeamat.
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Lisäävä kuvanäkymä

Kuva 140
Vaihtoehdot
Add: kaksinkertaiset reunat viittaavat poikkeamiin.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus
Varmista videokameran asetusten muuttumattomuus vertaamalla viitekuvan
liikkumattomien kohteiden (esim. lineaarikiihdyttimen telineen) sijaintia niiden sijaintiin
reaaliaikaisessa videonäkymässä.
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15 POTILAAN ASEMOINTI
EXACTRAC ROBOTICSIN
AVULLA
15.1

Roboticsin esittely

Mikä ExacTrac Robotics on?
ExacTrac Robotics -järjestelmää käytetään potilaan kiertoasennon (pitkittäis- ja sivuttaiskierto)
poikkeamien kompensointiin seuraavalla tavalla:
• Suurin sallittu pystykallistus (poikittainen kallistus): ±2,7 asteen kompensointi on mahdollista
• Enimmäiskeinumiskulma (pitkittäiskallistus): ±4 asteen kompensointi on mahdollista
• Enimmäiskeinumiskulma kallistettuna ±2 asteen kulmaan: enintään ±3 asteen kompensointi on
mahdollista
ExacTrac Robotics -järjestelmään on määritetty nämä oletusarvot asianmukaisen
potilasturvallisuuden takaamiseksi. Esim. liian suuren keinumiskulman käyttö voi olla vaarallista,
sillä tällöin potilas ei ole enää turvallisesti pöydällä. Keinumiskulman vaihtelut voidaan kuitenkin
määrittää yksittäisissä tapauksissa. Lisätietoja saat Brainlabin asiakastuesta.
ExacTrac tarkistaa potilastiedostoa suljettaessa ja avattaessa ja aina järjestelmää
käynnistettäessä ja sammutettaessa, onko ExacTrac Robotics nolla-asennossa. Tarvittaessa
ExacTrac Robotics keskitetään niin, että se on nolla-asennossa seuraavan potilaan hoitoa
varten.
Potilaan oikean asennon tarkistamiseen tarkoitetut korjaavat toimenpiteet, muun muassa potilaan
kohdistusprosessin mahdollisesti aiheuttaman siirron tarkistaminen, on käsiteltävä järjestelmällä,
jossa ExacTrac Roboticsia käytetään työkaluna (esim. ExacTrac).

Yksityiskohtaiset tiedot
Lisätietoja ExacTrac Robotics -järjestelmästä on potilaan tukijärjestelmän laitteiston
käyttöohjeessa.

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

283

Roboticsin esittely

Pöytään asennettu ExacTrac Robotics

Kuva 141
Älä käytä Roboticsia, jos lisävarusteita on asennettu esim. kartiohoitoja varten.

Käytettävyys
ExacTrac Robotics on saatavana vain yhdessä automaattisen pöydän asemointijärjestelmän
kanssa (katso s. 73 ja s. 197).

Alustus
Jos ExacTrac Robotics on asennettu ja aktivoitu (katso s. 119), se on alustettu automaattisesti
perushoitoja varten, kun kierron korjaus on laskettu (katso s. 216).
Turvallisuussyistä ohjelmisto ei aktivoi ExacTrac Roboticsia, ennen kuin robottijärjestelmän
latauskaapeli on kytketty irti.

Manuaalinen kallistus
Potilaan asennon automaattisen korjauksen lisäksi ExacTrac Roboticsia voidaan käyttää
kulmapoikkeamien manuaaliseen korjaamiseen (katso s. 293).
Tarkista aina, että ExacTrac Robotics on nolla-asennossa ennen hoitoja, joissa ExacTrac
Robotics ei ole käytössä (esim. vesivaa’an avulla).

Tahdistetut hoidot
ExacTrac Roboticsia ei aktivoida tahdistetuissa hoidoissa.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Roboticsin liike on aina otettava käyttöön hoitohuoneen sisältä sen jälkeen, kun ”Lock all”
on poistettu käytöstä painamalla ”Lock all” -painiketta Brainlab Roboticsissa (painikkeen
merkkivalo sammuu). (Vain Robotics 2): Pienet Robotics-liikkeet voidaan ottaa käyttöön
valvontahuoneesta Varian-konsolin (TrueBeam-järjestelmissä) tai ExacTrac-konsolin
(muissa kuin TrueBeam-järjestelmissä) liikkeen käyttöönottopainikkeilla.
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Jos asennetaan lineaarikiihdyttimen lisävarusteita (esim. kartiohoitoja varten), varmista,
että on asennettu ja aktivoitu ylimääräinen turvaominaisuusmekanismi, joka estää
mahdolliset törmäykset. Jos tätä ei voida taata, älä käytä Roboticsia, sillä on olemassa
törmäysvaara.
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15.2

ExacTrac Roboticsin käyttö

15.2.1

ExacTrac Roboticsin käynnistäminen

Yleistä
ExacTrac Robotics -järjestelmän lukitusmekanismit on kytkettävä pois ennen käynnistystä.
Potilas ei saa olla pöydällä ExacTrac Roboticsin käynnistyksen aikana.

Alustus
Kun ExacTrac Robotics ei ole käytössä, se on yleensä valmiustilassa. Tästä syystä ExacTrac
Robotics käynnistyy heti, kun ExacTrac-ohjelmisto käynnistetään.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Näyttöön tulee alustusviesti:

Alustusviestiä ei näytetä.

Säätö
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Vaiheet
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1.

ExacTrac-ohjelmisto tarkistaa ensin ExacTrac Roboticsin asennon.

2.

Jos ExacTrac Robotics ei ole keskiasennossa, se on nollattava käyttämällä aktivointipainikkeita järjestelmäkehotteessa ohjeistetulla tavalla.
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Vaiheet

3.

Vain Robotics 1.x: Kun järjestelmä on siirretty keskiasentoon, kytke ExacTrac Roboticsin lukitusmekanismit takaisin päälle.
Ne on poistettava uudelleen vain kallistuskorjausta varten (katso s. 290 ja s. 293). Käyttöä koskevia lisätietoja ExacTrac Robotics -järjestelmästä on potilaan tukijärjestelmän
laitteiston käyttöohjeessa.

Automaattinen kalibrointi (Robotics 1.x)
Jos ExacTrac Robotics -järjestelmästä on sammutettu virta ennen käynnistystä tai jos
polkujarrun vapautuspainike on aktivoitu, ExacTrac Robotics on kalibroitava.

Kuva 142
Vaiheet
1.

Jatka painamalla Ok-painiketta.

2.

Automaattinen kalibrointi voi kestää 30 sekuntia.

Automaattinen kalibrointi (Robotics 2.0)
Jos polkujarrun vapautuspainike on aktivoitu tai jos ExacTrac Roboticsissa ilmeni liikehäiriö, se
on kalibroitava. Jos tarvitaan automaattista kalibrointia, Roll- ja Pitch-kentissä näytetään ?symboli.

Kuva 143
Vaiheet
1.

Voit kalibroida Roboticsin automaattisesti painamalla pöydän heiluria.
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Vaiheet
2.

Automaattinen kalibrointi voi kestää 30 sekuntia.

Potilas ei saa olla pöydällä ExacTrac Roboticsin kalibroinnin aikana.

Vianmääritys
Jos ExacTrac Roboticsin alustus ei onnistu, näyttöön tulee siitä ilmoittava viesti.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Tarkista,
• onko järjestelmään kytketty virta
• onko Bluetooth-virtajohdot kytketty oikein
• onko Bluetooth-yhteys muodostettu (Bluetooth-laitteen sininen merkkivalo palaa)
• latautuvatko akut, minkä osoittaa ExacTrac Roboticsin merkkivalo. Merkkivalo on punainen,
jos akkujen varaus purkautuu.
Vain Robotics 1.x: ExacTrac Roboticsin vikamerkkivalo palaa. Jos se palaa, sammuta laitteesta
virta ja kytke virta takaisin ja tarkista, onko vika poistunut.
Vain Robotics 2.0:
Vaiheet
Jos alustus epäonnistuu, Robotics 2.0 -järjestelmässä näytetään virheviesti:

1.

Kuittaa virheviesti napsauttamalla OK-painiketta.
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Vaiheet
Näytetään uusi viesti:

2.

Voit tarkistaa, voidaanko virhe korjata napsauttamalla Retry.
3.

Robotics pitäisi nyt voida alustaa onnistuneesti. Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä Brainlabin huoltoon.

Käyttöä koskevia lisätietoja ExacTrac Robotics -järjestelmästä on potilaan tukijärjestelmän
laitteiston käyttöohjeessa.
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15.2.2

Automaattinen kallistuskulman korjaus

Yleistä
Kun kiertokulman korjaus on vahvistettu (katso s. 216), saat automaattisesti kehotteen korjata
kiertopoikkeamat ExacTrac Robotics -järjestelmällä.
Jos pöydän automaattinen kierto on käytössä (katso s. 119), potilaan pystykulma nollataan
kääntämällä pöytää sen pystyakselin ympäri.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Pöytä voi kallistua huomattavasti asemoinnin aikana vaaditun kiertokulman korjauksen
mukaan. Jottei potilas pääse liukumaan pois pöydältä, potilaan on varmistettava olevan
tukevasti paikallaan. Lisäksi kiinnittämättömiä esineitä, kuten pyyhkeitä, ei saa asettaa
potilaan ja pöydän väliin.
Kun potilas liikkuu ExacTrac Robotics -järjestelmän ansiosta, potilaaseen on oltava koko
ajan esteetön näköyhteys.
Lineaarikiihdyttimen kanturin on oltava aloitusasennossa (0° tai 180°) ennen potilaan
automaattista asemointia ExacTrac Robotics -järjestelmän avulla.
Aseta Robotics asentoon 0°, jos sitä ei käytetä ExacTracin kanssa (hoito ilman Robotics).

Potilaan asemointi Robotics 1.x -järjestelmällä
Vaiheet
1.

Noudata ExacTrac-ohjelmiston kehotteiden ohjeita.
Näyttöön voi tulla seuraava kehote sen mukaan, mikä on korjattava kallistuskulma.

2.

Kuva 144
3.

Varmista, etteivät kanturi ja pöytä pääse törmäämään.

4.

Jatka painamalla Ok-painiketta.

Potilaan asemointi Robotics 2.0 -järjestelmällä
Vaiheet
1.
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Vaiheet
2.

Odotettavissa oleva pystysiirto näytetään korjattavan kallistuskulman mukaan liikkeen valintaikkunassa.

3.

Varmista, etteivät kanturi ja pöytä pääse törmäämään.

Kallistuksen korjaus
Varmista, ettei pöytä pääse törmäämään kanturin tai muiden laitteistojen kanssa.

Robotics 1.x

Robotics 2.0

Vaiheet

1.

Ota käyttöön automaattinen kallistuskulman korjaus:
• Jos kyseessä on Varian Exact- tai ETR-pöytä tai TrueBeam-pöytä, paina heilurin kummankin puolen aktivointipainikkeita, jotta pöydän automaattinen liikkuminen kytkeytyy
käyttöön (katso s. 73 ja s. 197).

2.

ExacTrac Robotics säätää kallistuskulmat laskettujen korjausarvojen mukaisesti.

3.

Kun pöydän kallistuskulmat on korjattu ExacTrac Roboticsilla, robottijärjestelmän kehotteet sulkeutuvat.

4.

Jos ExacTrac-ohjelmistokokoonpano sisältää automaattisen pöydän asemointijärjestelmän (katso s. 73 ja s. 197), pöydän siirtymisvirheet korjataan automaattisesti ja pöytä siirretään hoitoasentoon.

5.

Muutoin voit korjata siirtymisvirheet manuaalisesti tavalliseen tapaan pöydän ohjainten
avulla.

Robotics 1.x -järjestelmän liike
Turvallisuussyistä ExacTrac Robotics 1.x -järjestelmän liikkeitä ei voi aktivoida konsolista käsin.
Käytä aina pöydän heilureita Roboticsin käyttöön.

Robotics 2.0 -järjestelmän liike
ExacTrac Robotics 2.0 -järjestelmän liike voidaan aktivoida seuraavasti:
• ExacTrac-konsoli tai ExacTrac-heilurit muissa kuin TrueBeam-järjestelmissä
• Varian-konsoli tai Varian-pöytäheiluri TrueBeam-järjestelmissä.
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Turvallisuussyistä ExacTrac Roboticsin liikettä ei voida ottaa käyttöön konsolilla huomattavissa
kanturin päähän kohdistuvissa liikkeissä. Yli 5 cm:n nostoliike pöydän päätä lähinnä olevassa
osassa edellyttää aina korjauksen käyttöönottoa hoitohuoneen sisältä.
ExacTrac Roboticsin liikuttaminen konsolilla poistetaan käytöstä myös, kun lineaarikiihdyttimeen
asennetaan lisävarusteita ja kun ExacTrac saa nämä tiedot DICOM-suunnitelmasta.
Tällaisissa tilanteissa ExacTrac näyttää viestin ja aktivoi Robotics 2.0 -järjestelmän Lock all
-painikkeet. Sinun on siirryttävä hoitohuoneeseen poistaaksesi Lock all -painikkeet käytöstä ja
ottaaksesi korjauksen sisältä käyttöön pöydän heilurin avulla. Varmista kaikissa tapauksissa, että
pöytä ei pääse törmäämään kanturin tai muiden laitteistojen kanssa.
Pienet Robotics-liikkeet voidaan ottaa käyttöön valvontahuoneesta Varian-konsolin (TrueBeamjärjestelmissä) tai ExacTrac-konsolin (muissa kuin TrueBeam-järjestelmissä) liikkeen
käyttöönottopainikkeilla.

Törmäysvaara
Jos laskettua ylöspäin kanturiin kohdistuvaa Robotics-liikettä ei voida suorittaa, koska on
olemassa riski törmäyksestä kanturiin, suorita seuraavat vaiheet:
• Peruuta Robotics-liike (ja TrueBeam-pöydän tapauksessa seuraava ADIasemointivalintaikkuna sekä TrueBeam-konsolin vireillä olevat siirrot).
• Laske pöytää manuaalisesti alaspäin, kunnes Roboticsin ylöspäin suuntautuva kallistus
voidaan suorittaa.
• Voit suorittaa Roboticsin ja pöydän liikkeet uudelleen painamalla Restart Positioning.

Seuraavat vaiheet
Vaiheet
1.

Voit ottaa tarvittaessa lisää tarkistuskuvia (katso s. 265).

2.

Kun potilas on asemoitu oikein, sädehoito voidaan aloittaa.

Jäännössiirrot
Koska on olemassa suurin sallittu pystykallistus ja keinumiskulma, joka voidaan kompensoida
ExacTrac Roboticsilla, on olemassa jäännössiirron mahdollisuus. Suurimmat sallitut kulman
korjaukset ovat seuraavat:
• Suurin sallittu pystykallistus (poikittainen kallistus): ±2,7 asteen kompensointi on mahdollista
• Enimmäiskeinumiskulma (pitkittäiskallistus): ±4 asteen kompensointi on mahdollista
• Enimmäiskeinumiskulma kallistettuna ±2 asteen kulmaan: enintään ±3 asteen kompensointi on
mahdollista
Jos laskettu siirto ylittää pystykallistuksen ja/tai keinumiskulman rajat, ExacTrac Roboticsilla
korjattavissa oleva suurin sallittu arvo ilmoitetaan siirtotuloksen vieressä.

Jos jäännössiirto ylittää kierron IR-kynnysarvon, näytössä näkyy Rotational Deviation -kuvake
OK-kuvakkeen sijaan:
• Jos jäännössiirto on hyväksyttävä ja alle kierron IR-kynnysarvojen (OK-kuvake näkyy), muita
toimia ei tarvita.
• Jos jäännössiirto ei ole hyväksyttävä ja ylittää kierron IR-kynnysarvot (Rotational Deviation kuvake näkyy), Brainlab suosittelee potilaan kohdistamista uudelleen pöydällä. Siinä
tapauksessa on otettava uusi tarkistuskuva.
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15.3

Manuaalinen kallistus

Yleistä
Aktivoi manuaalinen kallistussäätö ExacTrac Robotics -järjestelmällä painamalla siirtymisvalikon
Manual Tilt -painiketta.

Manuaalisen kallistuksen valintaikkuna
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Manuaalisen kallistuksen suorittaminen (Robotics 1.x)
Vaiheet
1.

Määritä askelvälit, joilla ExacTrac Robotics liikkuu, valitsemalla 1.0°, 0.5° tai 0.1°.

2.

Nopeuta liikkumista pöydän heilurin aktivointipainikkeita painamalla. Valitse samalla jokin
seuraavista toiminnoista:
• LEFT- tai RIGHT-painiketta painamalla suoritetaan pöydän pitkittäissuuntainen kallistus
vastaavaan suuntaan.
• UP- tai DOWN-painiketta painamalla suoritetaan pöydän sivuttaissuuntainen kallistus
vastaavaan suuntaan.
• CENTER-painiketta painamalla pöytä siirretään nolla-asentoon.
• Tietyissä tapauksissa ALIGN-painiketta painamalla aktivoidaan kohdeasemoijan kohdistuksen lisäkorjaus isosentrifantomin avulla. Tätä toimintoa tulee käyttää vain, jos ei
suoriteta röntgenkorjausta.
• LOCK Position -painiketta painamalla ExacTrac Robotics siirretään lukitusasentoon.
Tämän jälkeen raskaan kuorman turvalukot voidaan kytkeä käyttöön.

3.

STOP-painikkeen painaminen pysäyttää ExacTrac Robotics -järjestelmän täysin.

4.

Done-painikkeen painaminen sulkee Manual Tilt Device -valintaikkunan.

5.

Jos käyttäjä ei ole tehnyt valintaikkunassa mitään kahteen minuuttiin, ExacTrac Robotics
sammuu automaattisesti. Jos aktivoit liikkumistoiminnon, ExacTrac Robotics käynnistyy
automaattisesti uudelleen neljän sekunnin kuluttua. Jos ExacTrac Robotics ei ole käytössä, valintaikkuna on suljettava, jotta järjestelmän akun varaus ei pääse purkautumaan.
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Manuaalisen kallistuksen suorittaminen (Robotics 2.0)
Vaiheet
1.

Määritä askelvälit, joilla ExacTrac Robotics liikkuu, valitsemalla 1.0°, 0.5° tai 0.1°.

2.

• LEFT- tai RIGHT-painiketta painamalla suoritetaan pöydän pitkittäissuuntainen kallistus
vastaavaan suuntaan.
• UP- tai DOWN-painiketta painamalla suoritetaan pöydän sivuttaissuuntainen kallistus
vastaavaan suuntaan.
• CENTER-painiketta painamalla pöytä siirretään nolla-asentoon.
• Move to LOCK Position -painiketta painamalla ExacTrac Robotics siirretään lukitusasentoon. Huoltolukitukset voidaan nyt ottaa käyttöön.
Kun on pyydetty liikettä (liikepainikkeet ovat harmaat), voit suorittaa liikkeen painamalla
pöydän heilurin käyttöönottopainikkeita.

3.

STOP-painikkeen painaminen pysäyttää välittömästi ExacTrac Robotics -järjestelmän
täysin.

4.

Done-painiketta painamalla Robotics Manual Tilt -valintaikkuna suljetaan.

5.

Jos ExacTrac Robotics ei ole käytössä, sulje valintaikkuna, jotta järjestelmän akun varaus ei pääse purkautumaan.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus
Robotics Manual Tilt -valintaikkunaa ei saa käyttää pelkästään infrapunaseurannan
perusteella saatujen kulmien kompensointiin. Vain röntgenkorjauksella määritetyt
kiertokulmat saa korjata. Infrapunaseurannasta saadut kulma-arvot eivät ole välttämättä
luotettavia.
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15.3.1

Automaattinen kalibrointi (vain Robotics 2.0)

Yleistä
Jos polkujarrun vapautuspainike on aktivoitu tai jos Roboticsissa ilmeni liikehäiriö asemoinnin
aikana, ExacTrac Robotics 2.0 on ehkä kalibroitava automaattisesti (”nollattava”). Tällöin
myöhemmät liikkeet eivät ole mahdollisia:

Kuva 145

Automaattinen kalibrointi
Vaiheet
Nollaustoimenpidettä varten varmista, ettei pöydällä ole potilasta. Sulje nykyinen potilas ja
siirry Robotics Tilt -valintaikkunaan. Automaattisen kalibroinnin tarpeesta ilmoitetaan ?symbolilla Roll- ja Pitch-kentässä:

1.

2.

Voit kalibroida Roboticsin automaattisesti noudattamalla ohjeita ja painamalla pöydän
heiluria.

3.

Käynnistä kliininen työnkulku uudelleen.
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15.4

Robotics-hoitoalue

Yleistä
Tietyissä hoidoissa pystyaluetta on rajoitettu käytettäessä ExacTracia yhdessä ExacTrac
Roboticsin ja Varian Exact -pöydän kanssa sen mukaan, mikä kanturin asento on.
Tämä johtuu siitä, että Brainlab-kuvantamispöydän yläpinta voidaan siirtää turvallisuussyistä
vain 1,1 cm isosentrin yläpuolelle, jotta potilas ei törmää kanturiin.
Niinpä potilaan isosentriin siirtämiseen tarvittavaa pystysuuntaista pöydän liikettä ei voi suorittaa
tietyissä alaspäin suuntautuvissa kallistuskulmissa.
Varian Exact -pöydän pystysuuntainen pidennetty kulkualue on käytettävissä vain, jos kanturi on
kierretty vähintään 45 asteen kulmaan (IEC-asteikko).

Esimerkki

②

①

Kuva 146
Nro

Osa

①

Suurin pystysuuntainen liike: 1,1 cm

②

Alaspäin suuntautuva kaltevuus

Mahdolliset ratkaisut
Kasvaimen sijainti määrää kaikissa tapauksissa, voidaanko potilas sijoittaa isosentriin. Esim.
kallon takaosassa olevat kasvaimet, jotka ovat lähellä pöydän pintaa, aiheuttavat
todennäköisimmin tämän ongelman.
Tapauksissa, joissa Varian Exact -pöydän pystysuuntainen liikealue estää potilaan asemoinnin
isosentrin kohdalla, asemoi potilas uudelleen pöydälle tai maskiin potilaan kierron vähentämiseksi
suhteessa pöytälevyyn.
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Robotics-hoitoalueeseen liittyviä lisäongelmia
Kun Roboticsia käytetään TrueBeamissa eturauhashoitoihin, päähän päin kohdistuva asento
pöydässä saattaa aiheuttaa ennustetun törmäysriskin. Tämä johtuu siitä, että LaserGuard näkee
robottijärjestelmän.
Kun eturauhasen hoitoon käytetään kehyksetöntä jatko-osaa, Robotics on noin 17 cm
etäämpänä isosentristä, joten potilasta voidaan hoitaa ilman riskiä kanturin ja robottijärjestelmän
törmäyksestä.
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16 IR-SEURANTA
16.1

Videotarkistuksen käyttö

Yleistä
Videotarkistus tarkoittaa itsenäistä asemoinnin tarkistusta, joka perustuu potilaan ulkoiseen
anatomiaan. Sen avulla reaaliaikaista videokuvaa voidaan verrata aiemmin kuvattuun
videokuvaan. Se tarjoaa infrapuna-potilasseurannan lisäksi riippumattoman keinon potilaan
seurantaan.
Videotarkistuksella voidaan varmistaa, että potilaan yleinen asento ja käsivarsien asento ovat
samat kuin hoidon aikana.
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16.1.1

Videoviitekuvien tallentaminen

Yleistä
Kun potilas on vahvistetussa ja oikeassa hoitoasennossa ennen ensimmäistä hoitoa, tästä
tilanteesta voidaan ottaa viitekuva.

Viitekuvan tallentaminen
Viitekuvaan tulee sisällyttää joitain liikkumattomia kohteita, jotta myöhemmin voidaan varmistaa,
etteivät videokameran asetukset ole muuttuneet.
Voit tallentaa potilaan nykyisestä asennosta viitekuvan, jota voidaan vertailla potilaan asentoon
myöhemmissä fraktioissa (katso s. 301) painamalla Acquire Video Reference.
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16.1.2

Viitekuvien ja reaaliaikaisten kuvien vertailu

Yleistä
Viitekuvaksi tallennettua kuvaa voidaan verrata vähentävän videon avulla reaaliaikaiseen kuvaan.

Vähentävä kuvanäkymä

Kuva 147
Potilaan asennon muutokset näkyvät videokuvassa. Tätä toimintoa käytettäessä musta näkymä
tarkoittaa, että reaaliaikainen ja viitekuva täsmäävät täydellisesti.

Liian suuri asennon muutos
Jos potilaan asento on muuttunut yli 5 astetta molempiin suuntiin, videoviitettä ei enää voida
käyttää. Vähentävää kuvaa ei enää näytetä, ja sen sijaan näytetään alla olevan esityksen
mukaisesti reaaliaikainen näkymä. Videotarkistusta voidaan jatkaa ottamalla tässä asennossa
uusi viitekuva.
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Kuva 148
Osittain piilossa olevat infrapunamarkkerit saattavat vaikuttaa siihen, näytetäänkö potilaan
liike pöydän kierron aikana. Sen tunnistamiseksi pöytä voidaan kiertää takaisin asentoon 0.
Jos potilas on nyt oikeassa asennossa, potilaan asemointi on tarkistettava IGRTjärjestelmällä, sillä näkyvä poikkeama perustuu osittain piilossa oleviin infrapunakehomarkkereihin.
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17 ERILLINEN
RÖNTGENSEURANTAOHJELMISTO
17.1

Erillisen ohjelmiston ominaisuudet

Yleistä
Jos olet ostanut erillisen röntgenseurantaohjelmiston, vain rajoitetut ominaisuudet ovat
käytettävissä. Seurantaohjelmisto seuraa potilaan asentoa vain röntgenkuvin. Potilas on
asemoitava lopulliseen hoitoasentoon ulkoisten laitteiden, kuten (luurakenteeseen perustuvan)
kartiokeila-TT:n, avulla. Seurantaohjelmisto tallentaa lopullisen hoitoasennon ja laskee kunkin
seurantasiirron suhteessa tähän asentoon.
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Työnkulku
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Vaatimukset
Ennen kuin seurannan työnkulku voidaan aloittaa, on seuraavien vaatimusten täytyttävä:
• Potilaan hoitosuunnitelma on tuotu ExacTraciin (katso s. 390).
• Potilas on asemoitu lopulliseen hoitoasentoon jollain IGRT-järjestelmällä (esim. kartiokeilaTT:llä).
• Sama potilas on avattu sekä lineaarikiihdyttimessä että seurantaohjelmistossa (avattava
manuaalisesti).
• Sama isosentri ja säde on valittu sekä lineaarikiihdyttimessä että seurantaohjelmistossa
(valittava manuaalisesti).
Seuraavia ominaisuuksia/lisenssejä ei tueta:
• implantoidut markkerit
• stentit
• virtuaaliset isosentrit
• kehomarkkerien määritys
• paikannetut tiedot
• automaattinen esiasemointi ja asemointi.
HUOMAUTUS: seurantaohjelmiston ja lineearikiihdyttimen välillä ei ole yhteyttä. Tämän vuoksi
mitään säteiden yhdenmukaisuustarkistuksia ei suoriteta. Varmista aina, että sama potilas,
isosentri ja säde on avattu sekä lineaarikiihdyttimessä että seurantaohjelmistossa.

Potilaan avaaminen
Sama potilas, joka on avattu lineaarikiihdyttimessä, on avattava manuaalisesti
röntgenseurantaohjelmistossa. Jos haluat lisätietoja potilaan avaamisesta, katso s. 127.
Potilastiedot, joita on jo muokattu ExacTrac-ohjelmiston täydellisissä versioissa:
• Jos potilastiedot sisältävät määritettyjä kehomarkkereita, näyttöön tulee varoitus ja
kehomarkkerit poistetaan potilastiedoista. Kehomarkkerit hankitaan jokaista hoitoistuntoa
varten erikseen.
• Jos potilastiedot on paikannettu iPlan RT:ssä (potilas kuvattiin kehyksettömän SRS:n TT-/
angiopaikantimen ja -kohdeasettimen kanssa), potilasta ei voi avata, ja näyttöön tulee
varoitus. Jos potilas avataan erillisessä röntgenseurantaohjelmistossa, potilastiedot on
tuotava uudelleen.
• Jos potilaalle on määritetty virtuaalinen isosentri, näyttöön tulee varoitus ja virtuaalinen
isosentri poistetaan potilaan kohdalla käytöstä. Jos potilas avataan myöhemmin ExacTracin
täydellisessä versiossa, virtuaalinen isosentri voidaan ottaa käyttöön kohdassa Patient
Settings.
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Potilasasetukset
Seurannan tarkkuutta voidaan säätää infrapunatarkkuuden osalta kohdassa Patient Settings
(katso myös s. 141).

Kuva 149
Seurannan perusteena voi olla:
• Body Marker On-The Fly: Kehomarkkerien määritykset on hankittava erikseen kunkin
hoitoistunnon viitteeksi, ennen kuin ensimmäiset röntgenkuvat otetaan (katso s. 203).
Kehomarkkereiden pysyvä määritys ei ole mahdollista. Kehomarkkerien avulla voidaan seurata
potilaan liikkumista.
• Reference Star/Array: Potilaan infrapunaseuranta ei ole mahdollista.
• Cranial Positioning Array: tätä voidaan käyttää vain infrapunaan perustuvaan potilaan
asennon seurantaan. Automaattinen esiasemointi yhdessä paikannettujen tietojen kanssa ei
ole mahdollista. Potilaan infrapunaseuranta ei ole mahdollista.
Kaikkien muiden asetusten selitykset ovat seuraavassa kohdassa: s. 141.
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Viitteen hankkiminen
Potilaan asento voidaan hankkia viitteeksi seuraavasti:
Vaiheet
Varmista, että potilas on lopullisessa hoitoasennossa, jollain toisella IGRT-järjestelmällä
(esim. kartiokeila-TT:llä).

1.

2.

Valitse Acquire Reference.

3.

Ota röntgenkuvia (katso s. 212).

4.

Suorita automaattinen yhdistäminen.
HUOMAUTUS: kaikkien arvojen yhdistämistulokseksi asetetaan 0.0, mikä kertoo, että tämä on potilaan lopullinen hoitoasento ulkoisten laitteiden perusteella.

5.

Tarkista yhdistämistulos (ohjeet yhdistämisen tarkistamiseen ja manuaalisen yhdistämisen suorittamiseen löytyvät tarvittaessa kohdasta: s. 217).

6.

Valitse Finish.
Tilakuvakkeena näkyy vihreä OK-merkki. Kaikki etäisyyspalkit ovat toleranssialueen sisällä.

Yhdelle isosentrille voidaan asettaa viitteeksi vain yksi viiteasento. Jos samalle isosentrille
halutaan asettaa uusi viite, potilas on avattava uudelleen.
Varmista, että potilas on lopullisessa hoitoasennossa, ennen kuin viite hankitaan.

Potilaan asennon seuranta
Potilaan asentoa voidaan seurata koska tahansa hoidon aikana ottamalla röntgenkuvia yhdellä tai
kahdella putkella. Asennon seuranta pohjautuu aina potilaan lopulliseen hoitoasentoon, joka
laskettiin jotain ulkoista IGRT-järjestelmää (esim. kartiokeila-TT:tä) käyttäen. Sisäisesti tallennettu
siirtymä otetaan aina huomioon, kun lasketaan potilaan nykyistä asentoa.
HUOMAUTUS: potilaan asennon seuranta perustuu aina luurakenteeseen.
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Kuva 150
Jos haluat lisätietoja yhdellä putkella kuvauksesta (jos esim. kanturi estää toisen putken käytön),
katso s. 270. Jos haluat lisätietoja kaksoiskuvauksesta, katso s. 276.
Isojen siirtojen kohdalla tarkista tuloksen oikeellisuus. Ne voivat johtua potilaan liikkumisesta,
yhdistysvirheestä tms.
Jos poikkeamat ovat suuria, tarkasta potilaan tiedot huolellisesti ja varmista potilaan oikea
hoitoasento ulkoisilla IGRT-järjestelmillä (esim. kartiokeila-TT:llä). Asemoi potilas tarvittaessa
uudelleen.
HUOMAUTUS: siirtojen kohdalla ikkunassa säilyy X-ray Monitoring -välilehti, sillä potilaan
automaattinen asemointi ei ole mahdollinen. Vain infrapunaetäisyyspalkit ja tilakuvake päivitetään.

Potilastuloste ja yhteenveto
Potilastulosteessa näkyy alkuperäinen viitesiirtymä, joka on lopullisen, ulkoisiin IGRT-järjestelmiin
perustuvan hoitoasennon ja DICOM-suunnitelmasta ExacTraciin tuodun, suunnitellun potilaan
isosentrin sijainnin välinen erotus. Siirtymä voi johtua siitä, että ulkoinen IGRT-järjestelmä käyttää
perusteena pehmytkudosta, kun taas ExacTracin tallentama lopullinen hoitoasento perustuu
luurakenteeseen. Lisäksi tuloste sisältää kaikki seurantasiirrot hoitoistunnon ajalta.
Potilasyhteenveto sisältää kaikki seurantasiirrot koko potilaan hoidon ajalta.
Jos haluat lisätietoja hoitoraporttien luomisesta, katso s. 377.
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18 JÄRJESTELMÄN
SAMMUTUS
18.1

Ohjelmiston sulkeminen

Yleistä
Kun potilaan hoito on suoritettu, ohjelmisto voidaan sammuttaa.
Jos järjestelmää ei sammuteta ennen ohjelmiston sulkemista, tietoja saatetaan menettää.

Tarkista aina ExacTracia suljettaessa, että ExacTrac Robotics on asetettu takaisin nollaan.
Tämän tarkoituksena on taata, että pöytä ei ole kallistetussa asennossa ilman ExacTracia
ja/tai ExacTrac Roboticsia suoritettavissa hoidoissa.
Älä sulje potilasta ExacTracissa ennen hoidon päättämistä, koska ExacTrac keskittää
Roboticsin potilasta suljettaessa. Sulje potilas ensin hoitosovelluksessa.

Potilastiedoston sulkeminen
Vaiheet
1.

Voit sulkea kulloisenkin potilastiedoston painamalla Close Patient.

2.

Potilastiedostoa suljettaessa ExacTrac tarkistaa, onko ExacTrac Robotics nolla-asennossa. Tarvittaessa ExacTrac Robotics keskitetään niin, että se on nolla-asennossa seuraavan potilaan hoitoa varten.

ExacTrac-ohjelmistosta poistuminen
Ennen kuin järjestelmä voidaan sammuttaa, ExacTrac-ohjelmisto on sammutettava oikein:
Vaiheet
1.

Paina Quit ExacTrac (Poistu ExacTracista).
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Vaiheet
Tämän jälkeen näyttöön tulee poistumiskehote.

2.

3.
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Kun olet vahvistanut poistumiskehotteen valitsemalla Yes, ExacTrac-ohjelmisto suljetaan.
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18.2

Laitteiston sammutus

Järjestelmän ohjauspaneeli

①

②

Kuva 151
Nro

Osa

①

Järjestelmän sammutuspainike

②

Tietokoneen virtapainike

Järjestelmän sammutus
Vaiheet
1.

Sammuta Windows-käyttöjärjestelmä tavalliseen tapaan valitsemalla Start (Käynnistä) valikosta Shut Down (Sammuta).

2.

Odota, kunnes ExacTrac-työasema suljetaan, ja monitori sammuu.
Vaihtoehtoisesti voit tarkistaa, onko järjestelmän ohjauspaneelissa oleva COMPUTER
ON/OFF -painike poistettu käytöstä.
Paina sammutuspainiketta ③ ExacTrac-konsolissa (jos käytettävissä) kolmen sekunnin ajan. Oranssi valmiustilan LED-merkkivalo vilkkuu tällöin. Kun vihreä VIRRAN LEDmerkkivalo sammuu, se osoittaa, että ExacTrac-järjestelmä ei saa enää virtaa (katso s.
53) valmiustilan lisäjännitettä (28 V AC) lukuun ottamatta.

③
3.

Vaihtoehtoisesti voit painaa SYSTEM OFF -painiketta järjestelmän ohjauspaneelissa. Kun
tämän painikkeen valo sammuu, ExacTrac-järjestelmän osat eivät enää saa virtaa.

Sammutusta koskevia lisähuomautuksia
Verkkovirtavarokekytkin ① voi jäädä I-asentoon (PÄÄLLÄ), eikä sitä tarvitse nollata joka päivä.
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①

Jotta järjestelmä toimisi mahdollisimman hyvin, Brainlab suosittelee, että ExacTractyöasema sammutetaan yön ajaksi. Jos järjestelmään on jatkuvasti kytketty virta, on
suositeltavaa käynnistää työasema uudelleen joka aamu. Jos työasemaa ei käynnistetä
uudelleen säännöllisesti, järjestelmän suorituskyky saattaa heikentyä.
ExacTrac-työasema on käynnistettävä uudelleen vähintään 49 päivän välein. Jos näin ei
tehdä, kaikkien lokitiedostojen ja kaikkien potilaiden sijaintitiedostojen aikakirjaukset
vääristyvät. Tämä rajoitus johtuu Windows XP -käyttöjärjestelmään pohjautuvien
järjestelmien sisäisestä ajasta. Tämän 49 päivän ajan jälkeen ajastin nollataan.

Hätäpysäytys
Jos koko järjestelmä on sammutettava hätätilanteessa, paina huoneeseen asennettua
HÄTÄKATKAISINTA.
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19 JÄRJESTELMÄN
KALIBROINTI
19.1

Pöydän ja lineaarikiihdyttimen
koordinaattijärjestelmä

Yleistä
Kolmiulotteista, IEC 61217 -standardin mukaista koordinaattijärjestelmää käytetään kuvaamaan
pöydän ja lineaarikiihdyttimen liikkumista ja kääntökulmia, jotta ExacTracpotilasasemointijärjestelmä saa tarkkoja tietoja potilaan kunkinhetkisestä asennosta.

ExacTrac ja lineaarikiihdytin

Z

Y
O

X

Kuva 152

Akselien määritelmät
Akseli
Origo (0,0,0)

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

Toiminto
Tämä on lineaarikiihdyttimen isosentri, ja sen määrittää kanturin kiertoakselin
leikkauspiste pöydän kiertoakselin kanssa.
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Akseli

Toiminto

Z-akseli

Nämä ovat pystysuuntaisia akseleita, jotka kulkevat origon läpi kohtisuoraan
pöydän tasoon nähden, kun pöydän kallistuskulma on 0°. Nämä akselit ovat
positiivisia origon yläpuolella ja negatiivisia origon alapuolella.

X-akseli

Tämä on vaaka-akseli, joka kulkee origon läpi kohtisuoraan kanturin kiertotasoon nähden. Kun lineaarikiihdytintä lähestytään pöydän jalkaosasta päin, tämä akseli on positiivinen origon oikealla puolella ja negatiivinen vasemmalla.
Tämä akseli tunnetaan myös poikittaisakselina, sillä se kuvaa pöydän poikittaisliikettä.

Y-akseli

Tämä on vaakasuuntainen akseli, joka kulkee origon läpi kohtisuoraan pöydän tasoon nähden, kun pöydän kallistuskulma on 0°. Kun lineaarikiihdytintä
lähestytään pöydän jalkaosasta päin, tämä akseli on positiivinen liikuttaessa
lineaarikiihdytintä kohti origosta käsin ja negatiivinen liikuttaessa lineaarikiihdyttimestä origoon päin. Tämä akseli tunnetaan myös pitkittäisakselina, sillä
se kuvaa pöydän pitkittäisliikettä.

Kiertokulmat
• Kiertyminen pystyakselin ympäri saa aikaan pöytäkulman.
• Kiertyminen pitkittäisakselin ympäri saa aikaan pitkittäissuuntaisen kallistuskulman eli
keinumiskulman.
• Kiertyminen poikittaisakselin ympäri saa aikaan poikittaisen kallistuskulman eli
keinumiskulman.
ExacTrac näyttää pöydän kulman lineaarikiihdyttimen käyttämän asteikon mukaisesti.
Oletusasento voi olla siksi 0° tai 180°, ja positiivinen kiertyminen voi tapahtua
myötäpäivään tai vastapäivään. Järjestelmä on mukautettu täsmäytymään
lineaarikiihdyttimen kanssa hyväksynnän aikana.
Kulmamittauksia (joissa on °-merkki) lukuun ottamatta kaikki ExacTracin näyttämät
numeroarvot ovat millimetreinä [mm].

Kalibrointi ja tarkistus
Jokaiseen järjestelmän kalibrointiin liittyy kalibroinnin vääristymisen riski. Optimaalisen
turvallisuuden varmistamiseksi Brainlab suosittelee, että järjestelmän kalibrointioikeus
myönnetään vain asiantunteville käyttäjille.
Isosentrin kalibroinnin ja röntgenkalibroinnin suorittaminen mitätöi kalibroinnin säteilytyksen
isosentriin, joten se on toistettava. Tähän sisältyy myös uuden Winston-Lutz-testin suorittaminen
lineaarikiihdyttimellä. Tämän välttämiseksi Brainlab suosittelee järjestelmän uudelleenkalibrointia
vasta sen jälkeen, kun päivittäisellä tarkistuksella on vahvistettu, että kalibrointi ei enää vastaa
vaadittavaa tarkkuutta.
Järjestelmän parhaan mahdollisen turvallisuuden ja tehokkaan käytön takaamiseksi päivittäinen
tarkistus on suoritettava vähintään joka aamu ennen järjestelmän kliinistä käyttöä.
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19.1.1

Osan kalibroinnin käyttö

Isosentrin kalibroinnin aloittaminen
Vaihe
Kun haluat siirtyä järjestelmän kalibrointiasetuksiin, paina System Settings -välilehden Calibrate/Verify-painiketta. Näyttöön tulee Calibration-näkymä.

Kalibrointinäkymä

Kuva 153

Kalibrointivaihtoehdot
Vaiheet

Huomautus

1.

Isocenter Calibration

Pakollista, ennen kuin potilaan hoito voidaan aloittaa.

2.

X-ray Calibration

Pakollista, ennen kuin potilaan hoito voidaan aloittaa,
jos käytössä on ExacTrac X-Ray.

3.

Radiation Isocenter Calibration Suorita tämä kahden edellä olevan kalibroinnin jälkeen.

Kalibrointirutiini
Brainlab suosittelee, että isosentrin kalibrointi, röntgenkalibrointi ja säteilytyksen isosentrin
kalibrointi suoritetaan säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa tai jos järjestelmän kalibrointi
poistetaan (esim. osan törmäyksen tai järjestelmäkokoonpanon muokkaamisen jälkeen).
Suorita kalibroinnit seuraavassa järjestyksessä:
• Järjestelmän kalibrointi yhdessä säteilytyksen isosentrin kalibroinnin kanssa:
1. Isosentrin kalibrointi
2. Röntgenkalibrointi
3. Päivittäinen tarkistus
4. Säteilytyksen isosentrin kalibrointi
5. Päivittäinen tarkistus
Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2
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•
1.
2.
3.

Järjestelmän kalibrointi ilman säteilytyksen isosentrin kalibrointia:
Isosentrin kalibrointi
Röntgenkalibrointi
Päivittäinen tarkistus

Säteilytyksen isosentrin kalibrointi
Tämä ominaisuus lisää tarkkuutta, ja sen käyttö on erittäin suositeltavaa kaikissa hoidoissa.
Calibrate Radiation Isocenter on valinnainen kalibrointi, joka lisää kulloisenkin isosentrin
kalibroinnin ja röntgenkalibroinnin tarkkuutta entisestään (katso s. 341).

Tarkistusvaihtoehdot
Myös muita tarkistusvaihtoehtoja on käytettävissä. Katso s. 347.

Yleiset kalibrointisuositukset
Tarkista kalibrointi päivittäin. Vain säännöllinen järjestelmän kalibrointi ja tarkistus
takaavat tarkkuuden säilymisen hyvällä tasolla. Tarkista järjestelmän kalibrointi aina, kun
johonkin sen komponenttiin on kohdistunut mekaaninen voima.
Käsittele kalibrointifantomeja varovasti. Tarkkaa kalibrointia ei voida taata, jos käytetään
vahingoittunutta fantomia. Varo, ettet naarmuta tai vahingoita infrapunamarkkereita.
Varmista, että lasketut ääriviivat täsmäävät fantomin videokuvan kanssa.

Kameran tarkkuuden varmistus
Älä koske kamerajärjestelmään järjestelmän käytön aikana.
Polaris IR -kamera tarvitsee vähintään 60 minuutin lämpenemisajan ja Polaris Spectra IR kamera vähintään 5 minuutin lämpenemisajan. Näiden ajanjaksojen aikana kameroissa
näytetään lämpenemissiirtymä. Väärän hoidon tai järjestelmän kalibroinnin ehkäisemiseksi
on pakollista kytkeä Polaris IR -kamera päälle vähintään 60 minuuttia ennen käyttöä ja
Polaris Spectra IR -kamera vähintään 5 minuuttia ennen käyttöä. Se voidaan tehdä
painamalla tietokonekaapin ”System On” -painiketta. Tällä painikkeella jännitteistetään
koko ExacTrac-järjestelmä työasemaa lukuunottamatta. Järjestelmä voidaan pitää
jatkuvasti päällä. Isosentrin kalibroinnin ja röntgenkalibroinnin välisen lämpötilasiirtymän
estämiseksi ohjelmisto sallii röntgenkalibroinnin vain yhdessä isosentrin kalibroinnin
kanssa. Röntgenkalibroinnit on suoritettava pikaisesti isosentrin kalibroinnin jälkeen.
Infrapunakamera lähettää infrapunavaloa, joka voi häiritä muiden valmistajien
lääkintälaitteita, jotka käyttävät myös infrapunavaloa. Näissä tilanteissa vain yhtä
järjestelmää saa käyttää kerrallaan.
Muun valmistajan infrapunalaitteisto voi myös heikentää infrapunakameran toimivuutta.
Näissä tilanteissa vain yhtä järjestelmää saa käyttää kerrallaan. Vaihtoehtoisesti muun
valmistajan infrapunalähde voidaan peittää.
Voit taata tarkan kalibroinnin ja sitä seuraavan infrapunaseurannan tarkistamalla, ettei
kameran kuvausalalla ole heijastavia kohteita ja valonlähteitä, jotka saattaisivat aiheuttaa
artefaktoja.
Älä kiinnitä mitään kamerajärjestelmään. Jos infrapunakameraan kiinnitetään lisäpainoa,
järjestelmän kalibrointi mitätöityy ja potilaan asemointi ei onnistu oikein.
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Älä peitä kamerajärjestelmää esim. verhoilla. Kamerajärjestelmän peittäminen voi aiheuttaa
sen ylikuumentumisen.
Brainlab suosittelee vahvasti, että tietokonekaappiin on aina kytketty virta, jotta kamera
pysyy käyttölämpötilassa.
Hoitohuoneen lämpötilan tulee pysyä vakiona, jotta kalibrointi ja sitä seuraava
infrapunaseuranta pysyvät tarkkoina. Esim. ilmastointilaitteen ilmavirtauksen aiheuttamat
lämpötilanvaihtelut voivat saada kameran toimimaan epätarkasti.
Suuret lämpötilanmuutokset (> 5°) saattavat aiheuttaa järjestelmässä epätarkkuutta.
Käyttäjän on suoritettava suurten lämpötilanmuutosten yhteydessä kalibroinnin tarkistus.
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19.2

Isosentrin kalibrointi

Yleistä
Isosentrin kalibrointi kohdistaa pöydän lineaarikiihdyttimen isosentrin kanssa, mikä vaikuttaa
suoraan sekä infrapuna- että röntgenasemoinnin tarkkuuteen.
HUOMAUTUS: suorita kaikki kalibrointivaiheet (myös kalibrointi säteilytyksen isosentriin)
ExacTracin isosentrin ja lineaarikiihdyttimen säteilytyksen isosentrin välisen eron minimoimiseksi.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Käsittele isosentrifantomia varovasti. Tarkkaa kalibrointia ei voida taata, jos fantomi tai
siihen kiinnittyneet markkeripallot ovat vahingoittuneet. Markkeripallot on vaihdettava
vähintään kerran vuodessa ja välittömästi mahdollisten vahinkojen jälkeen. Mikäli
isosentrifantomia käytetään epäasianmukaisesti (jos se pudotetaan tai siirretään karkean
pinnan yli markkerit alaspäin), kaikki markkeripallot on vaihdettava.
Jos kalibrointia säteilytyksen isosentriin ei suoriteta, ExacTracin sisäinen isosentrin
kalibrointi vaikuttaa suoraan potilaan lopulliseen asentoon. Varmista aina, että huoneen
laserit on kohdistettu oikein lineaarikiihdyttimen säteilytyksen isosentrin kanssa.
Mahdollinen laserin kohdistusvirhe heikentää ExacTrac-järjestelmän asemointitarkkuutta.
Lasereiden ja säteilytyksen isosentrin väliset vähäiset kohdistusvirheet voidaan
kompensoida käyttämällä kalibrointia säteilytyksen isosentriin. Varmista, että pöytä on
vaakatasossa kalibrointia varten.
Säteilytyksen isosentrin kalibrointi Varmista, että pöytä on vaakatasossa ja tasattu
kalibrointia varten.
Isosentrin sijainti on varmistettava tai kalibroitava vähintään kerran päivässä.

Polaris IR -kamera tarvitsee vähintään 60 minuutin lämpenemisajan ja Polaris Spectra IR kamera vähintään 5 minuutin lämpenemisajan. Näiden ajanjaksojen aikana kameroissa
näytetään lämpenemissiirtymä. Väärän hoidon tai järjestelmän kalibroinnin ehkäisemiseksi
on pakollista kytkeä Polaris IR -kamera päälle vähintään 60 minuuttia ennen käyttöä ja
Polaris Spectra IR -kamera vähintään 5 minuuttia ennen käyttöä. Se voidaan tehdä
painamalla tietokonekaapin ”System On” -painiketta. Tällä painikkeella jännitteistetään
koko ExacTrac-järjestelmä työasemaa lukuunottamatta. Järjestelmä voidaan pitää
jatkuvasti päällä. Isosentrin kalibroinnin ja röntgenkalibroinnin välisen lämpötilasiirtymän
estämiseksi ohjelmisto sallii röntgenkalibroinnin vain yhdessä isosentrin kalibroinnin
kanssa. Röntgenkalibroinnit on suoritettava pikaisesti isosentrin kalibroinnin jälkeen.
Markkeripallojen virheellinen sijainti voi aiheuttaa epätarkkuuksia isosentrifantomiin.
Tarkista säännöllisesti, onko kaikki markkeripallot on ruuvattu isosentrifantomiin perille
asti niin, ettei markkerin ja markkeritapin kannan välillä ole rakoa.

ET-isosentrifantomi
Kalibroi isosentrin asento ET-isosentrifantomilla (vain tuote nro 49050A tai suurempi).
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①

Kuva 154
Nro
①

Osa
Hoitohuoneen lasereiden viivat

Fantomin asemointi pöydälle
Vaiheet
1.

Aseta ET-isosentrifantomi pöydälle ja varmista, että kaikki viisi fantomin markkeripalloa
ovat kameran kuvausalalla.

2.

Kohdista fantomi oikein kanturin kanssa ohjaamalla se oikeaan paikkaan Right-, Left- ja
Gantry-merkintöjen sekä potilassymbolin avulla.

3.

Kohdista fantomiin kaiverretut viivat huoneen laserien kanssa.

Toimi erityisen varovaisesti, kun kohdistat isosentrifantomia hoitohuoneen laserien
kanssa. Virheellinen isosentrifantomin kohdistus saa aikaan virheellisen potilaan
asemoinnin.
Käytä järjestelmän kalibrointiin ja kalibroinnin tarkistukseen aina tarkalleen samoja
fantomeja, joiden sarjanumero on sama.
Asiakkaat, jotka päivittävät 5.x-versiot tai sitä vanhemmat versiot ExacTrac 6.2 -versioon: älä
enää käytä ET-isosentrifantomia 49050, sillä se ei sisällä päivittäiseen tarkistukseen tarvittavaa
volframipalloa.
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Isosentrin kalibrointi
Vaiheet
Valitse Calibration-näkymästä Isocenter Calibration (katso sivu s. 329) ja vahvista valinta painamalla Next-painiketta. Näkyviin tulee tämä näyttö.

1.

2.

Varmista, että fantomi on kohdistettu huoneen laserien kanssa ja että se näkyy kameran
kuvausalalla (markkeripallot näkyvät sinisinä).
Jos ExacTracia käytetään yhdessä iGUIDEn ja HexaPOD Evo RT -järjestelmän kanssa,
siirrä isosentrifantomi isosentriin Isocenter Check -toiminnolla, joka kuuluu iGUIDEn turvatarkistuksiin.

3.

Voit tallentaa ET-isosentrifantomin nykyisen sijainnin isosentriksi painamalla Calibrate.
Jos määrittämäsi isosentri eroaa edellisestä asetuksesta, näyttöön tulee vastaava kehote.

4.

• Varmista, että kalibrointifantomi on asetettu oikein ja etteivät se ja järjestelmä ole vahingoittuneet.
• Vahvista tämä kehote, jos haluat jatkaa uusien asetusten käyttöä.
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Vaiheet
Kun kalibrointi on valmis:
Näyttöön tulee OK-viesti.
Kalibroinnin onnistuminen näytetään näytön alaosassa.

5.

6.

Siirry seuraavaan kalibrointivaiheeseen painamalla Next-painiketta.

Älä siirrä fantomia pöydällä kalibrointiprosessin aikana. Muutoin potilaan asemointi ei
onnistu oikein.
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19.3

Röntgenkalibrointi

Yleistä
Röntgenkalibrointi kalibroi röntgenkuvantamisjärjestelmän ja takaa siten potilaan asennon tarkan
korjauksen ja tarkistuksen.

ET-röntgenkalibrointifantomi
Röntgenkalibroinnin suorittamiseen tarvitaan ET-röntgenkalibrointifantomi.

Kuva 155

Suositellut energia-asetukset
Fantomin tyyppi

Suositellut kalibrointiasetukset

Röntgenkalibrointifantomi

120 kV, 100 mA ja 100 ms

HUOMAUTUS: röntgenasetukset määräytyvät kyseisen järjestelmän asetusten ja asennettujen
järjestelmän osien mukaan. Edellä esitetyt suositellut röntgenasetukset ovat vain karkea arvio
sopivimmista asetuksista.
Jos röntgenlaitteistoa ei ole käytetty yli kahteen viikkoon, jännite ei saa ylittää 110 kV
ensimmäisten 10 säteilytyksen aikana.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Tarkkaa kalibrointia ei voida taata, jos ET-röntgenkalibrointifantomi on vääntynyt tai
vahingoittunut. Käsittele ET-röntgenkalibrointifantomia varoen.
Älä koske heijastaviin markkereihin. Jos heijastavat markkerit vahingoittuvat,
kalibrointifantomin toimintakyky voi heikentyä.
Turvallisuussyistä röntgenkalibrointi on tarkistettava vähintään kerran päivässä ennen
potilaan hoidon aloittamista. Epätarkka kalibrointi voi johtaa potilaan epätarkkaan
asemointiin.
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19.3.1

Röntgenkalibroinnin suorittaminen

Yleistä
Röntgenkalibrointi on suoritettava aina suoraan isosentrin kalibroinnin jälkeen. Näin kameran
käyttölämpötila ei pääse muuttumaan, mikä voisi heikentää kalibrointitarkkuutta.

Röntgenkalibrointifantomin asemointi
Vaiheet
Valitse Isocenter Calibration -näkymästä X-Ray Calibration (katso sivu s. 329) ja vahvista valinta painamalla Next-painiketta. Näyttöön tulee Calibration Position -näkymä.

1.

2.

Aseta ET-röntgenkalibrointifantomi pöydälle niin, että
• heijastavat markkerit näkyvät kokonaan molemmissa kameran linsseissä
• pöydän metalliosat eivät tule mukaan myöhempiin kalibrointikuviin.

3.

Säädä kalibrointifantomin sijaintia pöydällä, kunnes pöytäkulman näytetään olevan nolla.

4.

Suorita pöydän asemointi:
• Jos automaattinen pöydän asemointijärjestelmä on asennettu (katso s. 73), korjaa poikittaiset, pitkittäiset ja pystysuuntaiset arvot painamalla pöydän heilurin käyttöönottopainikkeita.
• Muussa tapauksessa siirrä pöytää manuaalisesti siirtymäilmaisimien antamien tietojen
mukaan (katso s. 189).
Kun kaikki kulmat on asetettu oikein (OK), pöytä on saavuttanut järjestelmän asennuksen
aikana tallennetun viiteasennon. Tarvittaessa myös viiteasentoa voidaan säätää (katso s.
369).

5.

Kalibroi litteät paneelit painamalla Next-painiketta.

Turvallisuuteen liittyvä huomautus
Pysy kaukana liikkuvista osista automaattisen pöydän asemoinnin aikana.
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Kalibrointiasento (asemointi onnistui)

Kuva 156

Röntgenjärjestelmän osien kalibrointi (yksi generaattori)
Vaiheet
Ota röntgenkuva käyttämällä putkea 1 kalibrointinäkymässä ohjeistetulla tavalla.

1.
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Vaiheet

2.

Varmista, että otetussa kuvassa näkyvät oranssit hiusristikot on keskitetty kaikkien kahdeksan keltaisen, suoraan röntgensädettä vastapäätä olevan markkeriympyrän sisään.
Jos ne eivät ole oikeissa kohdissa, tarkista, ettei kuva ole yli- tai alisäteilyttynyt. Säädä
tarvittaessa asetuksia:
• röntgenkonsolissa, jos ohjelmistovalvontaa ei käytetä (katso s. 105).
• painamalla Modify, jos ohjelmistovalvonta on käytössä (katso s. 92).
Toista kuvantaminen putkella 1.

3.

Kun kaikki kahdeksan markkeria on havaittu oikein, paina Next-painiketta.

4.

Ota röntgenkuva käyttämällä putkea 2 seuraavassa kalibrointinäkymässä ohjeistetulla tavalla. Tarkista jälleen, että oranssit hiusristikot on keskitetty oikein keltaisten markkeriympyröiden sisään.

5.

Lopeta kalibrointiprosessi painamalla Finish-painiketta.

HUOMAUTUS: suoraan röntgensädettä vastapäätä olevien kahdeksan röntgenmarkkerin lisäksi
röntgenkuvissa voivat näkyä myös fantomin toisen puolen kahdeksan markkeria (joita käytetään
toisessa kalibrointikuvassa). Nämä markkerit erottaa aiemmista markkereista niiden ellipsin
muodon perusteella.
Jos kuvaus epäonnistuu kolme kertaa, eli jos esim. täyttä kuvaa ei saada luotua, ota yhteys
Brainlabin asiakastukeen.

Röntgenjärjestelmän osien kalibrointi (kaksoisgeneraattori)
Vaiheet
Ota röntgenkuva molemmilla putkilla kalibrointinäkymässä ohjeistetulla tavalla.

1.

2.

Varmista, että otetussa kuvassa näkyvät oranssit hiusristikot on keskitetty kaikkien kahdeksan keltaisen, suoraan röntgensädettä vastapäätä olevan markkeriympyrän sisään
kullakin näytöllä.
Jos ne eivät ole oikeissa kohdissa, tarkista, ettei kuva ole yli- tai alisäteilyttynyt. Voit tarvittaessa säätää röntgenenergiatasoja (katso s. 93) napsauttamalla Modify ja toistaa kuvantamistoimenpiteen.
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Vaiheet
3.

Lopeta kalibrointiprosessi painamalla Finish-painiketta.

Röntgenkalibrointi (kalibrointi onnistui)

Kuva 157

①
②
③

⑧
⑦
④
⑥

⑤

Kuva 158
Kaikki kahdeksan markkeria röntgenkuvassa Kuva 157 (suurennettuna Kuva 158), on tunnistettu
oikein. Markkerin 4 oikean alakulman puolella oleva markkeri ei kuulu tähän kalibrointiakseliin.
Sitä käytetään pelkästään toisen kuvantamisakselin kalibrointiin, mistä syystä on normaalia, että
sen ympärillä ei näy keltaista ympyrää.
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19.4

Kalibrointi säteilytyksen isosentriin

Yleistä
Parhaan mahdollisen asemointitarkkuuden takaamiseksi ExacTracin röntgenkuvien kalibroinnin
isosentripisteen on oltava tarkalleen sama kuin kiihdyttimen varsinainen säteilytyksen isosentri.
Koska ExacTracin röntgenkalibrointi perustuu:
• hoitohuoneen lasereihin
• infrapunakameran isosentrin kalibrointiin
• kalibrointifantomien muotoon,
odotettavissa on tyypillinen 0,4–0,7 mm:n epätäsmäävyys röntgenkuvauksen kalibroinnin
isosentrin ja varsinaisen säteilytyksen isosentrin välillä.
Tämä poikkeama voidaan kompensoida kalibroinnilla säteilytyksen isosentriin.
Kiihdyttimen varsinainen säteilytyksen isosentri on määritettävä tarkkaan Winston-Lutz-testillä.
Tämän testin päätteeksi Winston-Lutz-osoittimen pallo on säteilytyksen isosentrissä.
Röntgenkalibroinnin isosentripisteen kohdistaminen uudelleen tähän pisteeseen voidaan suorittaa
tunnistamalla Winston-Lutz-osoitin ExacTrac X-Ray -kuvissa. Kun pallon keskikohta on löytynyt,
tätä sijaintia voidaan käyttää ExacTracin kalibroinnin origon (isosentri) määrittämiseen.
Kalibrointi säteilytyksen isosentriin ei ole pakollista. Kiihdyttimissä, joissa vaadittava tarkkuus
voidaan saada aikaan ilman tätä ylimääräistä säätöä tai kiihdyttimissä, joissa Winston-Lutzlaitteisto ei ole saatavilla, työskentely on mahdollista vain perusisosentriä ja röntgenkalibrointia
käyttäen.
Brainlab suosittelee voimakkaasti suorittamaan kalibroinnin säteilytyksen isosentriin kaikissa
kiihdyttimissä, joissa Winston-Lutz-testi on käytettävissä. Järjestelmän tarkkuus saattaa alentua,
jos kalibrointia säteilytyksen isosentriin ei suoriteta.

Radiation Isocenter Calibration -toiminnon suorittaminen (yksittäinen generaattori)
Vaiheet
1.

Varmista, että ExacTrac-kalibrointi on kelvollinen, suorittamalla Daily Check. Suorita tarvittaessa isosentrin kalibrointi ja röntgenkalibrointi.

2.

Suorita Winston-Lutz-testi kiihdyttimen valmistajan toimittamien tietojen tai laitoksen
asianmukaisten protokollien mukaisesti.

3.

Varmista, että osoitinpallo on Winston-Lutz-testin päättyessä säteilytyksen isosentrissä.
Valitse Calibrate Radiation Isocenter -valintaruutu Calibration-näytöllä. Ohjattua Radiation Isocenter Calibration -toimintoa avattaessa näytetään muistutus:

4.
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Vaiheet
Ota kuva putkella 1 ja napsauta Next:

5.

Tarvittaessa voit säätää röntgenenergiatasoja:
• röntgenkonsolissa, jos ohjelmistovalvontaa ei käytetä (katso s. 105).
• painamalla Modify, jos ohjelmistovalvonta on käytössä (katso s. 92).
Ota kuva putkella 2 ja napsauta Next.

6.
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Vaiheet
ExacTrac suorittaa tarkistuksen ja esittää mahdollisen tuloksena syntyvän säteilytyksen
isosentrin sijainnin siirtymän:

7.

8.

Jos palloa ei ole automaattisesti merkitty hiusristikolla röntgennäkymissä, käytä Searchtoimintoa ja säädä Pointer Radius -arvoa pallon havaitsemiseksi. Tarkasta onnistuneen
ympyrän havaitsemisen tulos silmämääräisesti.
Jos tuloksena syntyvä siirtymä on hyväksyttävissä rajoissa, näytetään viesti vihreällä kuvakkeella:

9.

Jos siirtymä ylittää hyväksyttävät rajat, näytetään punainen symboli:

10.
• Tarkista, että pallon keskikohta on merkitty vihreällä ristillä.
• Kalibroi järjestelmä uudelleen.
11.

Jos tuloksena syntyvä siirtymä on hyväksyttävissä rajoissa, Next-painike on käytettävissä.
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Vaiheet
Kun napsautetaan Next, valintaikkunassa kysytään, haluatko soveltaa Winston-Lutz-siirtoa isosentrin kalibrointiin.

12.

13.

Voit poistua ohjatusta kalibrointitoiminnosta napsauttamalla No, jolloin kaikki muutokset
hylätään.
Voit soveltaa Winston-Lutz-siirtoa isosentrin kalibrointiin napsauttamalla Yes.

14.

Ota putken 1 tarkistuskuva ja sen jälkeen putken 2 tarkistuskuva ohjeiden mukaan.

15.

Näkyviin tulee tarkistussivu, jonka avulla voit tarkistaa parantuneen tarkkuuden.
Nämä tarkistussivut ovat valinnaisia. Jos ohjattu toiminto peruutetaan tässä vaiheessa,
Radiation Isocenter Calibration -suoritusta ei hylätä.

Radiation Isocenter Calibration -toiminnon suorittaminen (kaksoisgeneraattori)
Vaiheet
1.

Varmista, että ExacTrac-kalibrointi on kelvollinen, suorittamalla Daily Check. Suorita tarvittaessa isosentrin kalibrointi ja röntgenkalibrointi.

2.

Suorita Winston-Lutz-testi kiihdyttimen valmistajan toimittamien tietojen tai laitoksen
asianmukaisten protokollien mukaisesti.

3.

Varmista, että osoitinpallo on Winston-Lutz-testin päättyessä säteilytyksen isosentrissä.
Valitse Calibrate Radiation Isocenter -valintaruutu Calibration-näytöllä. Ohjattua Radiation Isocenter Calibration -toimintoa avattaessa näytetään muistutus:

4.

344

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

JÄRJESTELMÄN KALIBROINTI

Vaiheet
ExacTrac suorittaa tarkistuksen ja esittää tuloksena syntyvän säteilytyksen isosentrin sijainnin siirtymän:

5.

Voit tarvittaessa säätää röntgenenergiatasoja (katso s. 93) napsauttamalla Modify.
6.

Jos palloa ei ole automaattisesti merkitty hiusristikolla röntgennäkymissä, käytä Searchtoimintoa ja säädä Pointer Radius -arvoa pallon havaitsemiseksi. Tarkasta onnistuneen
ympyrän havaitsemisen tulos silmämääräisesti.
Jos tuloksena syntyvä siirtymä on hyväksyttävissä rajoissa, näytetään viesti vihreällä kuvakkeella:

7.

Jos siirtymä ylittää hyväksyttävät rajat, näytetään punainen symboli:

8.
• Tarkista, että pallon keskikohta on merkitty vihreällä ristillä.
• Kalibroi järjestelmä uudelleen.
9.

Jos tuloksena syntyvä siirtymä on hyväksyttävissä rajoissa, Next-painike on käytettävissä.
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Vaiheet
Kun napsautetaan Next, valintaikkunassa kysytään, haluatko soveltaa Winston-Lutz-siirtoa isosentrin kalibrointiin.

10.

Voit poistua ohjatusta kalibrointitoiminnosta napsauttamalla No, jolloin kaikki muutokset
hylätään.
Voit soveltaa Winston-Lutz-siirtoa isosentrin kalibrointiin napsauttamalla Yes. Näkyviin tulee tarkistussivu, jonka avulla käyttäjä voi ottaa toisen röntgenkuvaparin parantuneen
tarkkuuden tarkistamiseksi.

11.

Nämä tarkistussivut ovat valinnaisia. Jos ohjattu toiminto peruutetaan tässä vaiheessa,
Radiation Isocenter Calibration -suoritusta ei hylätä.
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20 LAADUNVARMISTUS
20.1

Kalibroinnin tarkistustoiminnot

Isosentrin tarkistuksen aloitus
Kun haluat siirtyä kalibroinnin tarkistusasetuksiin, paina System Settings -välilehden Calibrate/
Verify-painiketta.

Kalibrointinäkymä

①
②
③

Kuva 159

Tarkistuksen aktivointi
Vaihe
Aktivoi kalibroinnin tarkistus ottamalla tarvittava valinta käyttöön Verification-kohdasta ja painamalla Next-painiketta, jolloin näyttöön tulee vastaava tarkistusnäkymä.
Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
Nro

Osa

Toiminto

①

Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Käytetään tarkistamaan, kohdistettiinko fantomi oikein laseriin
kalibroinnin aikana (tai säteilytyksen isosentriin, jos käytettiin
Radiation Isocenter Calibration -toimintoa) (katso s. 349).

②

Daily Check

Ottaa käyttöön röntgenkalibroinnin pikatarkistuksen (katso s.
352). Tähän sisältyy ① edellä.
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Nro
③

Osa

Toiminto

Detect Winston-Lutz
Pointer

Tätä toimintoa käytetään Winston-Lutz-testin suorittamiseen
(katso s. 356).

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Varmista ennen kalibroinnin tarkistuksen aloittamista, että tietokonekaappi on ollut
kytkettynä päälle vähintään 60 minuutin ajan.
Polaris IR -kamera tarvitsee vähintään 60 minuutin lämpenemisajan ja Polaris Spectra IR kamera vähintään 5 minuutin lämpenemisajan. Näiden ajanjaksojen aikana kameroissa
näytetään lämpenemissiirtymä. Väärän hoidon tai järjestelmän kalibroinnin ehkäisemiseksi
on pakollista kytkeä Polaris IR -kamera päälle vähintään 60 minuuttia ennen käyttöä ja
Polaris Spectra IR -kamera vähintään 5 minuuttia ennen käyttöä. Se voidaan tehdä
painamalla tietokonekaapin ”System On” -painiketta. Tällä painikkeella jännitteistetään
koko ExacTrac-järjestelmä työasemaa lukuunottamatta. Järjestelmä voidaan pitää
jatkuvasti päällä. Isosentrin kalibroinnin ja röntgenkalibroinnin välisen lämpötilasiirtymän
estämiseksi ohjelmisto sallii röntgenkalibroinnin vain yhdessä isosentrin kalibroinnin
kanssa. Röntgenkalibroinnit on suoritettava pikaisesti isosentrin kalibroinnin jälkeen.
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20.2

Isosentrin kalibroinnin tarkistus

Isosentrin tarkistuksen aktivointi
Vaiheet
1.

Valitse Calibration-näkymästä Move Isocenter Phantom to Current Isocenter (katso s.
347) ja vahvista valinta painamalla Next-painiketta.

2.

Näyttöön tulee isosentrin tarkistusnäkymä.

Isosentrin tarkistusnäkymä

Kuva 160

Isosentrin tarkistuksen suorittaminen
Vaiheet
1.

Aseta ET-isosentrifantomi pöydälle ja varmista, että kaikki viisi fantomin markkeripalloa
havaitaan ja että ne näkyvät Left Camera- ja Right Camera -näkymissä.

2.

Valitse Start Positioning.
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Vaiheet

3.

Korjaa sivuttais-, pitkittäis- ja pystyarvot, jos automaattinen pöydän asemointi on asennettu:
• Jos kyseessä on Varian Exact- tai ETR-pöytä, paina heilurin kummankin puolen aktivointipainikkeita, jotta pöydän automaattinen liikkuminen kytkeytyy käyttöön (katso s.
73).
• TrueBeam-lineaarikiihdyttimissä ADI-asemointivalintaikkuna näytetään Start Positioning -painikkeen painamisen jälkeen. (katso s. 197).
• Jos kyseessä on Elekta-lineaarikiihdytin ja iGUIDE tai HexaPOD RT Evo -järjestelmä,
suorita isosentrin tarkistus iGUIDEssa ET-isosentrifantomin asemoimiseksi automaattisesti isosentriin. Fantomi siirretään Elektasta isosentrin tallennettuun sijaintiin. Jos säteilytyksen isosentrin kalibrointi on käytössä ja jos poikkeama on liian suuri Elektan
puolella, kalibrointia on ehkä säädettävä Elektan puolella.
Muussa tapauksessa siirrä pöytää manuaalisesti siirtymäilmaisimien antamien tietojen
mukaan (katso s. 189).
Nyt kaikille nykyisen isosentrin sijainnin etäisyys- ja kulma-arvoille tulisi näkyä arvo nolla
ja OK-viesti.

4.

Varmista isosentrin kalibroinnin oikeellisuus tarkistamalla, että fantomiin kaiverretut viivat
on kohdistettu oikein huoneen laserien kanssa.
Jos isosentrifantomia ei ole asemoitu oikein, toista kalibrointi (katso s. 332).
Jos Radiation Isocenter Calibration on käytössä, laserit eivät vastaa fantomiin erittäin
suurella tarkkuudella kaiverrettuja viivoja. Tarkista isosentrin asento Daily Check -toiminnon avulla.
5.

6.
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Toista tarkistus säätämällä ET-isosentrifantomin sijaintia tarpeen mukaan ja paina sitten
Start Positioning -painiketta.
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Vaiheet
7.

Kun tarkistus on valmis, jatka kuvausta painamalla Next.

Astu hoitohuoneeseen ja katso, että laserit on kohdistettu oikein fantomin hiusristikkojen
kanssa.
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20.3

Päivittäinen tarkistus

20.3.1

Röntgenkalibroinnin tarkistus

Yleistä
Daily Check -toiminnolla tarkistetaan ExacTrac-isosentri ja röntgenkalibrointi, mukaan lukien
Calibrate Radiation Isocenter, jos sille on käyttöoikeus.
ET-isosentrin kalibrointifantomin keskikohdassa on volframipallo. ExacTrac tunnistaa pallon
röntgenkuvissa ja laskee ja näyttää poikkeaman ExacTrac-isosentriin.
Brainlab suosittelee päivittäisen tarkistuksen suorittamista vähintään kerran päivässä.
Päivittäisen kalibroinnin siirtymispoikkeamien tulokset tarkistetaan itsenäisesti joka suuntaan.
Oletusarvoinen hyväksyntäkriteeri on 1 mm.

Röntgenkuvaus – yksittäinen generaattori

Kuva 161
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Röntgenkuvaus – kaksoisgeneraattori

①
Kun käytössä ovat kaksoisgeneraattorit, röntgenkuvaus integroidaan Daily Check -sivulle.
Jos sinulla on Calibrate Radiation Isocenter -toiminnon käyttöoikeus, nykyinen Radiation
Isocenter Calibration -tila näytetään oikeassa alakulmassa ①.

Röntgenkuvien otto
Vaiheet
1.

Voit asemoida isosentrin fantomin suorittamalla kohdassa s. 349 kuvatut vaiheet.

2.

Valitse alhainen röntgenenergiataso, esim. 70 kV, 20 mAs. Tee tämä seuraavasti:
• röntgenkonsolissa, jos ohjelmistovalvontaa ei käytetä (katso s. 105).
• painamalla Modify, jos ohjelmistovalvonta on käytössä (katso s. 92).

3.

Kuvaus ja näyttö:
• yksittäisessä generaattorissa ensimmäinen röntgenkuva tai
• kaksoisgeneraattoreissa molemmat röntgenkuvat.

4.

Suorita röntgenkuvaus yksittäisissä generaattoreissa toisella putkella painamalla Nextpainiketta.
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Röntgentarkistus/päivittäinen tarkistus

①

③

②
Kuva 162
Nro

Osa

Toiminto

①

Pointer

Osoittimen sädettä voidaan säätää implantoidun pallon koon
mukaiseksi (säädetään Brainlab-isosentrifantomin oletusarvoa).

②

Tulos

Päivittäisen tarkistuksen tulos.

③

Radiation Isocenter Calibration

Edellisen säteilytyksen isosentrin kalibroinnin päivämäärä ja
ajantasaisuus.
Kenttä näytetään vain, jos toiminnolle on käyttöoikeus.

Päivittäisen tarkistuksen tuloksen tulkinta
Vaiheet

1.

Kuten vihjetekstissä on mainittu, ympyrän havaitsemisen tulos on tarkastettava silmämääräisesti.
Jos volframipalloa ei juurikaan huomaa otetuissa kuvissa, paranna kontrastia ikkunoinnin
avulla. Tee tämä vetämällä suorakulmio hiiren oikealla painikkeella fantomin keskikohtaan
(katso s. 232).
• Jos päivittäinen tarkistus on onnistunut, näytetään vihreä symboli.

2.

3.
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• Muussa tapauksessa näytetään punainen symboli.

Jos haluat käynnistää pallon tunnistuksen uudelleen esim. erilaisella sädeasetuksella,
säädä Radius-asetusta ja paina Search.
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Vaiheet
4.

Kun sopiva tulos on saatu, napsauta Finish-painiketta.

5.

Vahvista näyttöön tuleva viesti painamalla OK-painiketta. Tarkistus on nyt suoritettu.

Jos päivittäinen tarkistus epäonnistuu, röntgenkalibrointitoimenpide on toistettava.

Lisätestaus
Winston-Lutz-testillä voidaan suorittaa järjestelmän tarkkuuden lisätarkistus (katso s. 356). On
suositeltavaa suorittaa ajoittain piilotettu kohde -testi (katso s. 360).
Piilotetun kohteen testiä voidaan käyttää myös, jos päivittäiset testit epäonnistuvat, jotta nähdään
poikkeama isosentrifantomin volframipallosta isosentriin.
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20.4

Winston-Lutz: Osoitinpallon havaitseminen

Yleistä
Tätä toimintoa käytetään yhdessä fantomiosoittimen kanssa röntgenkalibroinnin isosentrin
tarkkuuden arviointiin suhteessa lineaarikiihdyttimen säteilytyksen isosentriin.
Brainlab suosittelee, että Winston Lutz -testi suoritetaan ajoittain varmistamaan erittäin tarkka
täsmäytys lineaarikiihdyttimen ja ExacTrac-isosentrin välillä. Jos Radiation Isocenter
Calibration on käytettävissä, se on välttämätön.

Ennen aloittamista
Vaiheet
1.

Jotta osoittimen havaitsemistesti voidaan suorittaa, asenna soveltuva osoitintyökalu
(esim. Brainlab-fantomiosoitin tai kehyksetön SRS QA -kohdeosoitin) pöydän kiinnitysosaan tai kehyksettömän SRS:n maskin runkoon.

2.

Jos käytät ExacTracin Radiation Isocenter Calibration -toimintoa, voit tuoda pallon säteilytyksen isosentriin suorittamalla täydellisen Winston-Lutz-testin. Kohdista muussa tapauksessa osoitin lasereiden kanssa.

Fantomiosoitin

②

①

Kuva 163
Nro

356

Osa

①

Fantomiosoitin

②

Brainlab-pöydän kiinnitysosa (esimerkki)
Katso stereotaktisen RTRS-laitteiston käyttöohje.
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Kehyksetön SRS QA -kohdeosoitin

①

②
Kuva 164

Nro

Osa

①

Kehyksetön SRS QA -kohdeosoitin

②

Kehyksettömän SRS:n maskin runko
Katso potilaan tukijärjestelmän laitteiston käyttöohje.

Osoittimen havaitsemisen aktivointi
Vaiheet
1.

Valitse Calibration-näkymästä Detect Winston-Lutz Pointer (katso s. 347) ja vahvista
valinta painamalla Next-painiketta.

2.

Näyttöön tulee röntgenkuvausnäkymä.
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Röntgenkuvaus

Kuva 165

Röntgenkuvan ottaminen
Vaiheet

358

1.

Seuraavaksi molemmilla röntgenputkilla on otettava yksi röntgenkuva ohjelmiston ohjaamalla tavalla.

2.

Kummankin kuvan kalibroidun isosentrin sijainnin osoittaa sininen hiusristikko.

3.

Säädä kuvan kontrastia ja ikkunointia tarpeen mukaan (katso s. 232) ja paina Next-painiketta.
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Tarkkuuden tarkistus

Kuva 166
Vaiheet
1.

Jos palloa ei ole automaattisesti merkitty hiusristikolla röntgennäkymissä, käytä Searchtoimintoa ja määritä vaadittu pallon säde pallon havaitsemiseksi.

2.

Aseta zoomaus- ja panorointitoiminnot asettamaan havaittu pallo röntgennäkymien keskelle ja lisäämään tarvittaessa zoomauskerrointa.

3.

Havaittu pallon keskikohta merkitään vihreällä hiusristikolla.
• Röntgenkalibroinnin aikana määritetty isosentri (katso s. 336) merkitään sinisellä hiusristikolla.
• Kaikki suunnitellun hoidon isosentrin ja kalibroidun isosentrin väliset poikkeamat merkitään 2D- ja 3D-siirtymäarvoilla, jotka näkyvät röntgennäkymien alla. Yli 0,7 mm:n arvo
voi tarkoittaa, että pallon havaitseminen kuvassa on tapahtunut virheellisesti tai että kalibrointi on virheellinen.
• Reconstruction Error -arvo ilmaisee vasemman ja oikean röntgenprojisointiviivan välisen etäisyyden 3D-tilassa. Korkea arvo tarkoittaa, että järjestelmä on ehkä kalibroitava
uudelleen.

4.

Poistu Winston-Lutz-näytöltä painamalla Finish.

Jos laskettu poikkeama ylittää 0,7 mm, järjestelmä on kalibroitava uudelleen ja
osoitinpallon havaitsemistesti toistettava tämän jälkeen. Jos poikkeama ylittää yhä 0,7 mm,
ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
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20.4.1

Piilossa olevan pallon havaitseminen

Ennen aloittamista
Vaiheet
1.

Piilossa olevan pallon havaitsemistestin suorittamista varten hoitopöydälle on asetettava
laadunvarmistusfantomi (joka sisältää sopivan säteilyä läpäisemättömän pallon, esim. 5
mm:n volframipallon).

2.

Pallon keskikohta on määritettävä hoidon isosentriksi vastaavaan tietosarjaan.

3.

Tämän jälkeen on suoritettava infrapunapohjainen asemointi ja röntgenkorjaus tai kartiokeila-TT:n korjaus, jotta volframipallo asetetaan isosentriin.

4.

Kun ExacTrac-ohjelmiston ilmaisema ihanteellinen sijainti on saavutettu, tarkkuus voidaan tarkistaa piilossa olevan pallon havaitsemisella.

5.

Sulje potilas ja jätä pöydän/fantomin asento ennalleen (l. peruuta Robotics-keskitys).

Pallon havaitsemisen aktivointi
1. Vaihe.
2. Valitse Calibration/Verify-näkymästä Detect Winston-Lutz Pointer (katso s. 347) ja vahvista
valinta painamalla Next-painiketta.

Röntgenkuvan ottaminen (yksittäinen generaattori)

Kuva 167
Vaiheet
1.
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Seuraavaksi molemmilla röntgenputkilla on otettava yksi röntgenkuva ohjelmiston ohjaamalla tavalla (katso myös s. 105).
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Vaiheet
2.

Kummankin kuvan kalibroidun isosentrin sijainnin osoittaa sininen hiusristikko.

3.

Jos olet tyytyväinen otettuun kuvaan (pallon on oltava vähintään hieman näkyvissä), jatka
napsauttamalla Next.

Tarkkuuden tarkistus
Kaksoisgeneraattoria käytettäessä (katso s. 92) röntgenkuvaus ja ympyrän havaitseminen
suoritetaan samalla näytöllä.

Kuva 168
Vaiheet
1.

Jos palloa ei ole automaattisesti merkitty hiusristikolla röntgennäkymissä, käytä Searchtoimintoa ja määritä vaadittu pallon säde pallon havaitsemiseksi.

2.

Aseta zoomaus- ja panorointitoiminnot asettamaan havaittu pallo röntgennäkymien keskelle ja lisäämään tarvittaessa zoomauskerrointa.

3.

Suunnitellun hoidon isosentri merkitään vihreällä hiusristikolla.
• Röntgenkalibroinnin aikana määritetty isosentri (katso s. 336) merkitään sinisellä hiusristikolla.
• Kaikki suunnitellun hoidon isosentrin ja kalibroidun isosentrin väliset poikkeamat merkitään 2D- ja 3D-siirtymäarvoilla, jotka näkyvät röntgennäkymien alla. Yli 1,5 mm:n arvo
voi tarkoittaa, että pallon havaitseminen kuvassa on tapahtunut virheellisesti tai että kalibrointi on virheellinen.
• Reconstruction Error -arvo ilmaisee vasemman ja oikean röntgenprojisointiviivan välisen etäisyyden 3D-tilassa. Korkea arvo merkitsee, että järjestelmä on ehkä kalibroitava
uudelleen tai että palloa ei ole havaittu asianmukaisesti jommassakummassa tai kummassakaan kuvassa.

4.

Poistu näytöltä painamalla Finish.

Tämän testin aikana havaitut poikkeamat edustavat tarkkuutta, jonka voit olettaa
saavuttavasi potilashoitojen aikana. Jos näytetyt poikkeamat ylittävät hyväksyttävät arvot,
potilaita ei tule hoitaa, ennen kuin järjestelmä on kalibroitu uudelleen.
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20.5

Apukalibrointitoiminnot

20.5.1

Röntgenkorjauskuvien otto

Yleistä
Voit ottaa valkoisia kuvia, joissa otetaan huomioon kunkin litteän paneelin tunnistinpikselin
vaihteleva tarkkuus ja joiden ansiosta ohjelmisto voi havaita ja interpoloida litteiden paneelien
vialliset pikselit.
Brainlab suosittelee ottamaan röntgenkorjauskuvia säännöllisesti (kerran kuukaudessa tai
vähintään kerran vuodessa) tai aina, kun kuvan laatu näyttää heikentyneen.

Röntgenkorjauskuvien ottaminen
Vaiheet
1.

Napsauta Correction Image Wizard System Settings -välilehdellä.

2.

Järjestelmä luo automaattisesti siirtymäkuvia kuvan korjausta varten (katso s. 364).
Saat kehotteen ottaa vastaavat valkoiset kuvat (katso s. 362).

3.

Valkoisten kuvien kuvaaminen
Varmista, ettei säteen kulkureitillä lattiakotelosta tai lattialle asennetusta kotelosta tunnistimeen
ole esteitä. Kuvausalalla (pöytä mukaan lukien) ei saa olla esineitä. Mitään putken koteloiden/
suojusten suojuksia tai suodattimia ei saa poistaa, sillä valkoiset kuvat on otettava samalla
kokoonpanolla kuin potilaita kuvattaessa.
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Vaiheet
Ota viisi kuvaa putkella 1 ja sen jälkeen viisi kuvaa putkella 2. Kulloinenkin putki on ilmoitettu näytön oikealla puolella.

1.

2.

Varmista, että molemmille putkille käytetään täsmälleen samoja energia-asetuksia.

3.

Jos otettujen kuvien säteilytaso on oletusalueen ulkopuolella, järjestelmä antaa tästä kertovan kehotteen.

4.

Jos kehotteen ilmoittama poikkeama on vain vähäinen, energia-asetuksia ei tule säätää.

Kuvan korjaus
Kun kaikki valkoiset kuvat on otettu, kummallekin putkelle tallennetaan siirtymäkuvat,
vahvistuskuvat ja virheelliset pikselikuvat. Näitä kuvia käytetään kuvan korjaukseen röntgenkuvia
otettaessa.
Katso s. 452.

Kontrasti ja ikkunointi
Histogrammien (perustuvat harmaa-arvoihin 0–65 535) avulla voit säätää röntgenkuvien
harmaatason jakautumista. Katso s. 232.
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20.5.2

Röntgentestikuvien otto

Yleistä
Testikuvia voidaan ottaa Test Acquisition -välilehdellä käyttäen erilaisia korjausasetuksia, joilla
tarkistetaan esimerkiksi röntgenkuvan laatu ja litteän paneelin tarkkuus.
Ohjatussa Test Acquisition -toiminnossa ei ole sallittua ottaa röntgenkuvia potilaan asemointia
varten. Kaikki muut lääketieteelliset indikaatiot, kuten kasvaimen marginaalien määrittäminen
hengityksen aikana, ovat lääketieteen ammattilaisen vastuulla.
Älä käytä Test Acquisition -sivulla otettuja röntgenkuvia potilaan asemointiin.

Test Acquisition -välilehti

Kuva 169

Kuvien kuvaaminen
Vaiheet
1.

Valitse X-Ray Source -kohdassa litteä paneeli (Tube 1, Tube 2 tai Dual), joka on arvioitava kuvan oton aikana.

2.

Nyt voit ottaa röntgenkuvia tavalliseen tapaan. Katso s. 91.

Korjausten käyttäminen/poistaminen
Vaiheet
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1.

Valitse Use Corrections -kohdasta, mitä korjausarvoja nykyisessä röntgenkuvassa tulee
käyttää.

2.

Korjausarvot perustuvat aiemmin otettuihin korjauskuviin (katso s. 362).
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Kontrastin ja ikkunoinnin säätö
Vaiheet
1.

Selkeyden parantamiseksi otetun kuvan kontrastia voidaan säätää Enhance Contrast liukusäätimellä (katso s. 232).

2.

Käytettävissä olevien histogrammien avulla voit säätää röntgenkuvien harmaatason jakautumista. Lisätietoja on kohdassa s. 232.

3.

Kun valitset Image Processing -alueella Invert, voit näyttää negatiivikuvan.

Kuvien tallennus ja lataus
Vaihtoehdot
Save-toiminnon avulla voit tallentaa otetut röntgenkuvat raakakuvatiedoiksi, joihin sisältyvät metatiedot.
Load-toiminnolla voit ladata *.his- tai *.sequence-tarkenteella tallennetut röntgenkuvat esim.
vertailua varten.
Jotta Test Acquisition -sivulla otetut röntgenkuvat voidaan tallentaa potilaskansioon, ne on
tallennettava sinne manuaalisesti.

Sekvenssien kuvaaminen
Vaiheet
1.

Valitse Acquisition Type -kohdassa Sequence ja määritä otettavien kuvien enimmäislukumäärä.

2.

Valitse haluamasi lähde, Tube1/Tube2/Dual.

3.

Pidä painiketta painettuna sekvenssin kuvantamisen aikana (kuulet kunkin otettavan kuvan kohdalla äänimerkin).

4.

Vapauttamalla painikkeet voit keskeyttää kuvantamisen milloin tahansa.

5.

Voit navigoida otetun sekvenssin läpi näytettävien röntgenkuvien alapuolella olevan liukusäätimen avulla.

Esiasetusten siirtäminen generaattoriin
Vaiheet
1.

Valitse haluamasi Preset-esiasetus Generator Presets -luettelosta.

2.

Voit siirtää esiasetuksen generaattoriin napsauttamalla Set Parameters.

Generaattoriasetusten tallentaminen esiasetukseen
Vaiheet
1.

Valitse Generator Presets -kohdasta Preset-esiasetus, jonka haluat päivittää.

2.

Voit kopioida nykyiset Generator Settings -asetukset esiasetukseen napsauttamalla Store Parameters.
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Annoksen ja pinta-alan tulo
Kuvan voimakkuuden lisäksi annoksen ja pinta-alan tulo voidaan laskea ja näyttää haluttaessa tai
jos laki sitä edellyttää. Tätä varten Brainlab-huollon on suoritettava järjestelmän lisäkalibroinnit ja mittaukset.
Annoksen ja pinta-alan tulon yksikkönä on µGy*m², ja se lasketaan säädetyillä
röntgengeneraattorin asetuksilla otetusta kuvasta. Annoksen ja pinta-alan tulossa ei oteta
huomioon pöydän tai muiden röntgensädekentän lisävarusteiden suodatusta sen jälkeen, kun
röntgenputken ja potilaskotelon, kollimaattorin ja lattialaatikon suodatus on otettu huomioon.
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20.5.3

Röntgenkalibrointifantomin oletussijainnin määritys

Sopivan sijainnin määritys
Vaiheet
1.

Ennen X-Ray Calibration Phantom Position -toiminnon aloittamista on suoritettava röntgentestikuvaus ET-röntgenkalibrointifantomin ollessa pöydällä (katso s. 364).
Näin voit määrittää sijainnin, josta fantomimarkkerit (kahdeksan kummallekin litteälle paneelille) näkyvät otetuissa röntgenkuvissa, kuten kaaviosta nähdään:

2.

Napsauttamalla Calib. Position voit määrittää röntgenfantomin asennon tässä valintaikkunassa:

3.

4.

Napsauttamalla valintaikkunassa Store Current voit tallentaa tämän asennon, jota käytetään röntgenkalibrointia suoritettaessa.
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HUOMAUTUS: tätä toimintoa tulee käyttää vain, jos aiemmin määritetty röntgenkalibrointifantomin
sijainti ei mahdollista kummankin litteän paneelin kalibrointia eli jos fantomin sijainti ei takaa
kahdeksan fantomimarkkerin näkymistä kullakin kuvantamisakselilla.

Vinomarkkerit
Kunkin kuvantamisakselin kalibroinnissa tarvitun kahdeksan pyöreän fantomimarkkerin lisäksi
näet joitakin markkereita, jotka näyttävät vääristyneiltä vinonäkymän vuoksi kuvassa. Näitä
markkereita tarvitaan vain toisen kuvantamisakselin kalibrointiin, eikä niiden tarvitse näkyä esillä
olevassa kalibrointikuvassa.

①

②
Kuva 170

Nro

Osa

①

Tarkasti havaittu rengasmarkkeri, jota käytetään kalibroinnissa

②

Markkerin vinonäkymää ei tarvita tämän kuvantamisakselin kalibroinnissa

Lattialla oleva ExacTrac X-Ray -laatikko
Erilaisten järjestelmäkokoonpanojen vuoksi ExacTrac X-Ray -kalibrointifantomin oletusasentoa
on ehkä muutettava röntgenjärjestelmän osien kalibrointia varten. Tällä taataan kaikkien
kahdeksan markkerin näkyminen kalibroinnin aikana.
Jos kaikkia kahdeksaa markkeria ei saa millään näkyviin, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
Joissain tapauksissa järjestelmän kokoonpanon vuoksi kalibrointifantomiin on jouduttu
asentamaan ylimääräinen muoviruuvi, joka takaa kaikkien kahdeksan markkerin näkymisen
kalibroinnin aikana.

Kuva 171
HUOMAUTUS: järjestelmissä, joihin on asennettu lattialla olevat röntgenputket, on hiukan
pienempi kuvausnäkymä, ja niitä on käsiteltävä erityisen varoen röntgenkalibrointifantomin
sijainnin määrityksen aikana.
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20.5.4

Pöydän kalibrointi Varian Exact- ja ETR-pöydille

Yleistä
System Settings -välilehdellä olevalla Couch Calibration -toiminnolla voi määrittää pöydän
kulkemaan oikealla nopeudella, jotta se kiihtyy ja hidastuu sujuvasti.
• Tämä toiminto koskee vain automaattista pöydän asemointia yhdessä Exact- tai ETR-pöytien
kanssa. (TrueBeam-järjestelmissä tämä toiminto näkyy ohjelmistossa, mutta sitä ei voi eikä
tarvitse käyttää. TrueBeam-pöydät on jo sisäisesti kalibroitu, joten tätä vaihetta ei tarvita.)
• Brainlab suosittelee, että pöydän kalibrointi suoritetaan, kun pöydän liikkeessä ilmenee
ongelmia. Jos pöydän kalibrointi on vaikeaa, painon lisääminen pöytään saattaa auttaa:
pöydälle voidaan esimerkiksi istua pöydän kalibroinnin aikana.
Potilasturvallisuuden varmistamiseksi pöydän kalibrointi on aina suoritettava
lineaarikiihdyttimen merkittävien huoltotöiden tai päivityksen jälkeen.

Couch Calibration -valintaikkuna

Kuva 172

Pöydän kalibroinnin valmistelu
Vaiheet
1.

Napsauttamalla Couch Calibration System Settings -välilehdellä voit avata pöydän kalibrointivalintaikkunan.

2.

Aseta ET-isosentrifantomi pöydälle.

3.

Kohdista fantomi oikein kanturin kanssa ohjaamalla se oikeaan paikkaan Right-, Left- ja
Gantry-kaiverrusten sekä potilassymbolin avulla.

4.

• Säädä pöydän asento Status Monitor -ikkunassa esitetyllä tavalla.
• Jotta saat siirrettyä pöydän näytettyyn asentoon, siirrä pöytää vasemmalle ja sitten
taaksepäin ja laske se lopuksi vaadittuun asentoon.
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Vaiheet
5.

• Varmista, että kaikki viisi fantomin markkeripalloa havaitaan ja että ne näkyvät kokonaan Left Camera- ja Right Camera -näkymissä.
• Markkerien on oltava kameran kuvausalalla koko kalibrointitoimenpiteen ajan.

Pöydän kalibroinnin suorittaminen
Vaiheet
1.

Kalibroi x-, y- ja z-akselit napsauttamalla Start Calibration -painiketta ja paina sitten pöydän heilurin aktivointipainikkeita.

2.

Nyt pöydän tulisi liikkua poikittaissuunnassa ”-”-suunnasta ”+”-suuntaan (katso s. 327),
pitkittäissuunnassa kanturia kohti ja pystysuunnassa ylöspäin.

3.

Kun Ok-painike aktivoituu (onnistuneen kalibroinnin jälkeen), vahvista kalibrointi painamalla sitä.

Kiertymisen kalibrointi
Jos pöytää voidaan kiertää, pöydän kierto voidaan kalibroida samalla tavalla painamalla Start
Rotation Calibration -painiketta.
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20.6

ExacTrac-työaseman reaaliaikainen etäkäyttö

20.6.1

ExacTrac-työaseman käyttö

Yleistä
ExacTrac saatavilla olevan VNC-lisäohjelmiston avulla lääkärit pystyvät kirjautumaan
järjestelmään etätietokoneelta kuvien yhdistämisen hyväksymistä varten. Tämän ohjelmiston
ansiosta heidän ei enää tarvitse olla paikan päällä käyttämässä ExacTrac-työasemaa.

Vaatimukset
• Moderni verkkoinfrastruktuuri, jonka nopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa
(suosituksena on 1 000 megabittiä sekunnissa).
• Verkkoyhteys etätietokoneelta ExacTrac-työasemaan (mukaan lukien asiaankuuluvat
palomuuri- ja reititysasetukset).
• Perusmenettelyohjeet ExacTrac-työaseman reaaliaikaista etäkäyttöä varten.

Alustavat vaiheet
Vaiheet
1.

Käynnistä ExacTrac tavalliseen tapaan ja jatka, kunnes näyttöön tulee kuvien yhdistämisnäkymä.

2.

Ilmoita asiaankuuluvalle lääkärille, että hänen on hyväksyttävä kuvien yhdistäminen.

Yhteyden muodostus etätyöasemalta
Vaiheet
1.

Nyt lääkäri voi käynnistää VNC-ohjelmiston etätyöasemallaan napsauttamalla työpöydän
ohjelmistokuvaketta.

2.

Aloita yhteyden määritys painamalla etätyöaseman näyttöön tulleessa yhteysnäkymässä
Connect-painiketta.

Kuva 173
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Yhteyden muodostukseen ExacTrac-työasemaan saa käyttää vain Brainlabin asiakastuen
etätyöasemalle asentamaa VNC-asiakasohjelmistoa.

Yhteyden vahvistus ExacTracissa
Vaiheet
ExacTrac-työaseman näyttöön tulee seuraava viesti:

1.

2.

ExacTrac-työaseman käyttäjän on nyt myönnettävä lääkärille etäkäyttöyhteys ExacTractyöasemaan painamalla Accept-painiketta.

Kirjautumissalasanan syöttö

Kuva 174
Vaiheet
1.

Jotta etätyöasema voi muodostaa yhteyden ExacTrac-työasemaan, lääkärin on syötettävä sairaalan verkon pääkäyttäjän antama VNC-salasana näyttöön tulleeseen kirjautumiskehotteeseen Password-kohtaan.

2.

Log On -painikkeen painaminen aktivoi ExacTrac-työaseman etäkäytön.

Etäkäyttönäkymä
Seuraavaksi etätyöaseman näyttöön tulee seuraava näkymä:

372

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

LAADUNVARMISTUS

Kuva 175

Kuvien yhdistämisen etähyväksynnän suorittaminen
Sairaalan on määritettävä toimenpide yhdistämisen hyväksynnän käsittelyä varten (esim. edeltävä
puhelu). Lisätietoja saat sairaalan verkon pääkäyttäjältä tai Brainlabin asiakastuesta.
Vaiheet
1.

Nyt lääkäri voi tarkastella kuvien yhdistämistä etäyhteyden kautta hiirensä ja näppäimistönsä avulla sekä hyväksyä yhdistämisen Approve-painikkeella (katso s. 216).

2.

ExacTrac-työaseman käyttäjä voi myös suorittaa hiirensä ja näppäimistönsä avulla tiettyjä toimia kuvien yhdistämisnäkymässä.

HUOMAUTUS: lisäksi kuvan yhdistäminen voidaan hyväksyä yhteydettömässä tilassa useille
hoidoille yhtä aikaa. Tämä onnistuu joko suoraan ExacTrac-työasemalta tai IGRT-valmistelutarkistus-työasemalta, joka on saatavissa lisävarusteena (katso s. 376).

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
VNC-ohjelmistoa voi käyttää vain kuvien yhdistämisen suorittamiseen. Muiden ExacTracin
toimintojen, kuten automaattisen pöydän asemoinnin tai tahdistuksen, suorittaminen
etäyhteyden kautta on kiellettyä.
Kun lääkäri on tarkastanut ja hyväksynyt yhdistetyn kuvan, hänen on suljettava etäyhteys,
jotta ExacTrac-asemointi voi jatkua normaalisti.
Etäkäytön aikana järjestelmä voi reagoida hiukan hitaammin peittotoimintoja käytettäessä.
Jos epäilet jotain olevan vialla, yhdistäminen on tarkistettava paikan päällä ExacTractyöasemaa käyttämällä.
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21 POTILASTIETOJEN
TARKISTAMINEN
21.1

Hoidon tarkastus, toisto ja hyväksyntä

Yleistä
Review/Replay-välilehti on käytettävissä alkunäkymästä. Voit tehdä seuraavia toimia:
• asettaa hoitoja jonoon tarkastusta varten (katso s. 380)
• tarkastaa ja toistaa hoitoja (katso s. 383)
• luoda vastaavia tulosteita (katso s. 377).

Review/Replay-välilehti

Kuva 176
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21.1.1

Hoidon tarkastusvaihtoehdot

Tarkastusvaihtoehdot
Potilashoitoja voidaan tarkastaa useilla tavoilla Review/Replay-välilehdessä:
Vaihtoehdot
Printout... ja Summary...: näytä hoitotietoja sisältävät PDF-tiedostot (katso jäljempänä ”Hoitoraporttien luonti”).
Create Queue ... ja Refresh Queue: aseta suoritetut potilashoidot jonoon tarkistusta ja hyväksyntää varten ja/tai Dicom RT:n avulla Record and Verify -järjestelmään tehtävää vientiä varten
(katso s. 380).
Review... ja Replay...: tarkista suoritetut kuvien yhdistämiset tai toista suoritetut hoitovaiheet,
jotta voit tarkastaa esim. röntgenkuvauksen tarkkuuden (katso s. 383).
Nämä toiminnot voidaan suorittaa joko tavallisella ExacTrac-ohjelmistolla tai lisävarusteena
saatavalla valmistelu-tarkistus-jakelu-työasemalla (katso s. 59).
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21.1.2

Hoitoraporttien luonti

Käytettävissä olevat raportit
Valittuna olevalle potilaalle voidaan luoda kaksi hoitoraporttia:
• täydellinen raportti, joka sisältää yksityiskohtaiset asemointitiedot juuri suoritettua hoito koskien
• yhteenvetoraportti, joka sisältää lasketut korjausarvot (siirtymiset ja/tai kierrot) kaikille tälle
potilaalle suoritetuille hoitofraktioille.
Molemmat raportit ovat PDF-muodossa, ja ne voidaan tallentaa ja tulostaa tarpeen mukaan.

Yksityiskohtaisen raportin avaaminen
Yksityiskohtaiseen raporttiin siirtyminen:
Vaiheet
1.

Valitse valmis korjaus, jonka haluat tulostaa korjausluettelosta Review/Replay-välilehdellä.

2.

Napsauta Printout... Näytetään Print Preview -valintaikkuna, jossa esitetään lopullisen
raportin esikatselu.
Valitse, mitä yksityiskohtia haluat sisällyttää raporttiin valitsemalla vastaavat valintaruudut
Printout Options -alueella tai poistamalla niiden valinnan.

3.

4.

Kun olet tehnyt valintasi, napsauta Apply Changes. Esikatseluasiakirjaa päivitetään valintojesi näyttämiseksi.

5.

Voit tulostaa raportin napsauttamalla Print document...
Voit tallentaa raportin tiedostona napsauttamalla Save document...

Yksityiskohtaisen raportin sisältö
Kunkin sivun otsikossa näkyy hoitopäivämäärä, suunnitelman päivämäärä, potilaan nimi, potilaan
tunnus ja isosentrien määrä.
Hoitoraportin etusivun Procedures-luettelossa luetellaan yksittäiset toimenpiteet laskutusta
varten:
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Kohde

Huomautus

IR-based Stereotactic Positioning (infrapunapohjainen stereotaktinen asemointi)

Tämä tarkistetaan aina, kun ExacTracia on käytetty potilaan asemointiin.

IR Patient Monitoring (infrapuna-potilasvalvonta)

Tämä toimenpide edustaa automaattisen infrapunaseurannan historiaa sen jälkeen, kun on saatu ensimmäistä
kertaa OK-merkki.

Video Verification (videotarkistus)

Tämä toimenpide tarkistetaan videotarkistuksen käyttämiseksi viite- ja live-kuvien vertailuun.

X-ray Correction / Verification (röntgenkorjaus tai -tarkistus)

Tämä toimenpide edustaa röntgenkorjauksen ja -tarkistuksen suorittamista. Myös röntgenseuranta kuuluu tähän toimenpiteeseen.

X-ray Monitoring Standalone (erillinen
röntgenseuranta)

Tämä toimenpide valitaan vain, jos käytössä on erillisen
röntgenseurannan lisenssi. Siinä tapauksessa potilasta
ei asemoitu ExacTracilla.

Cone Beam Correction (kartiokeilakor- Tämä toimenpide tarkistetaan kartiokeila-TT:n käyttämijaus)
seksi potilaan asemointiin.
X-ray Snap Verification (röntgenpikatarkistus)

Tämä toimenpide edustaa pikatarkistusta, mikä tarkoittaa, että suoritettiin yksittäisen kuvan tarkistus.

Automatic Treatment Beam Interlock
(automaattinen hoitosäteen lukitus)

Tämä toimenpide tarkistetaan, kun hoitosäteen lukitus
aktivoitiin röntgenseurannassa havaitun potilaan liikkeen avulla.

Couch Top Pitch/Roll Correction (pöydän nousu- ja keinumiskulman korjaus)

Tämä toimenpide tarkistetaan, jos suoritettuun potilaan
asemointiin sisältyi nousu- ja keinumiskulman korjaus.

Couch Auto Rotation (pöydän automaattinen kierto)

Tämä toimenpide tarkistetaan automaattisesti suoritettujen pystysuuntaisten pöydän kulmien korjausten kohdalla.

Yhteenvetoraportin avaaminen
Vain korjausarvoja (kääntöjä ja/tai kiertoja) sisältävän raportin luominen:
Vaiheet
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1.

Voit luoda yhteenvedon Review/Replay-välilehdellä valitsemalla haluamasi potilaan ja
isosentrin.

2.

Napsauta Summary... Näytetään Print Preview -valintaikkuna, jossa esitetään lopullisen
raportin esikatselu.
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Vaiheet
Valitse, haluatko sisällyttää raporttiin allekirjoitusrivin tai tarkistuksia valitsemalla vastaavat valintaruudut Printout Options -alueella tai poistamalla niiden valinnan.

3.

4.

Kun olet tehnyt valintasi, napsauta Apply Changes. Esikatseluasiakirjaa päivitetään valintojesi näyttämiseksi.

5.

Voit tulostaa raportin napsauttamalla Print document...
Voit tallentaa raportin tiedostona napsauttamalla Save document...

Yhteenvetoraportin sisältö
Kunkin sivun otsikossa näkyy hoitoajanjakso, potilaan nimi, potilaan tunnus, suunnitelman
päivämäärä, isosentri ja nimetty lääkäri.
Sen jälkeen yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:
• Kaikki valitun isosentrin suoritetut korjaussiirrot
• Potilaan röntgenaltistus kaikkien isosentrien kohdalla
• Annoksen ja pinta-alan tulo kaikkien isosentrien kohdalla (valinnainen)

Annoksen ja pinta-alan tulo
Annoksen ja pinta-alan tulo voidaan laskea ja tulostaa yhteenvetoraportissa, jos laissa niin
edellytetään tai asiakkaan toivomuksesta. Näin ollen Brainlab-huollon on suoritettava järjestelmän
lisäkalibroinnit ja -mittaukset.
Annoksen ja pinta-alan tulon mittayksikkö on µGy*m², ja se lasketaan yhteen hoidon alusta
yhteenvetoraportin päivämäärään saakka ja kaikista isosentreistä. Annoksen ja pinta-alan tulossa
ei oteta huomioon pöydän tai muiden röntgensädekentän lisävarusteiden suodatusta sen jälkeen,
kun röntgenputken ja potilaskotelon, kollimaattorin ja lattialaatikon suodatus on otettu huomioon.
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21.1.3

Suoritettujen hoitojen asetus jonoon tarkastusta varten

Potilashoidon valinta

Kuva 177

Potilashoitojen valinta
Vaiheet
1.

Valitse Review/Replay-välilehden vasemman yläkulman pudotusvalikosta (katso s. 375)
paikallinen lähdehakemisto, johon tarvittavat potilastiedot on tallennettu.

2.

Kirjoita tarvittaessa hakujono Filter-kenttään, jolloin näyttöön tulevat vain määritetyt kriteerit täyttävät potilaat.

3.

Valitse haluamasi potilas vasemmalla olevasta potilastiedostojen luettelosta.

Näytetyt potilastiedot
Nyt näytössä näkyvät valitulle potilaalle vastaavat tiedot suoritetuista toimenpiteistä,
kuvauspäivämäärä, suunnittelupäivämäärä sekä tarkastustila.

Kuva 178

Lisätietoja
Valittuja potilastietoja koskevia lisätietoja esitetään myös seuraavasti:

Kuva 179
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Hoitosuunnittelujärjestelmästä tuodut kommentit näkyvät Potilaan tiedoissa.
Lisäkommentteja voidaan syöttää oikealla olevaan kenttään, ja nämä kommentit voidaan tallentaa
valitsemalla Save.

Yksittäisten hoitojen asettaminen jonoon
Vaiheet
1.

Jos valittu potilashoito sisältää korjaussiirron, tämä hoito voidaan asettaa jonoon tarkastusta varten painamalla Review/Replay-välilehden Add to Queue -painiketta.

2.

Jonoon asetettu hoito näkyy nyt Queued Corrections -kentässä (katso s. 382).

Useiden hoitojen asettaminen jonoon
Vaiheet
Jos haluat lisätä jonoon useita hoitoja, paina Review/Replay-välilehden Create Queue ...
-painiketta. Näytetään Create Review Queue -valintaikkuna:

1.

2.

Sen jälkeen voit suodattaa valmiit hoidot, jotta ne lisätään jonoon seuraavin perustein:
• päivämäärä
• tallennuspolku
• asettelutiedot
• käyttöaihe.
Voit myös päättää, haluatko mukaan jo tarkistetut ja/tai Dicomin avulla Record and Verify
-järjestelmään jo viedyt korjaukset.

3.

Kun napsautat Queue...-painiketta, järjestelmä hakee määrittämiäsi hakuehtoja vastaavat
tiedot, lisää luetteloon asianmukaiset hoidot ja näyttää viestiruudussa, kuinka monta täsmäävää hoitoa löytyi.
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Hoitojonon hallinta

Kuva 180
Vaihtoehdot
Poista yksittäiset hoidot valitsemalla Remove.
Poista kaikki jonoon asetetut hoidot valitsemalla Remove All.
Tarkista kaikki jonoon asetetut hoidot valitsemalla Review Queue... (katso s. 383).
Voit viedä kokoonpanon röntgensäteet, kartiokeila-TT:t ja DRR:t Record & Verify -järjestelmään
napsauttamalla Export to R&V.
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21.1.4

Tarkastus ja toisto

Korjaustietojen tarkastelu
Vaiheet
1.

Jos haluat tarkastaa potilaan hoitoa varten asemoinnissa käytetyn siirron, paina Review/
Replay-välilehdessä yhden potilaan tapauksessa Review-painiketta tai useiden potilaiden tapauksessa Review Queue... -painiketta (katso s. 375).
Näyttöön tulevat asiaankuuluvan röntgenkorjauksen tiedot.

2.

3.

Tarkista yhdistämisen onnistuminen käyttämällä kuvanpeittotoimintoja (katso s. 220).

4.

Ottamalla Apply Shift -toiminnon käyttöön voit katsella kuvien yhdistämisen aikana suoritettua kuvan siirtoa.

5.

Jos siirron katsotaan olevan hyväksyttävä kliiniseltä kannalta, vahvista se ottamalla
Check to Approve Shift käyttöön.

6.

Jos olet aktivoinut hoidon tarkastuksen Review List -toiminnolla, voit tarkastaa ja hyväksyä seuraavan hoidon painamalla Next-painiketta.

7.

Kun haluat palata Review/Replay-välilehteen (katso s. 375), paina Done-painiketta.

8.

Nyt hyväksytyt potilashoidot näkyvät tarkastettuina, kun ne valitaan potilasluettelosta.
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Röntgenkorjauksen/tarkistuksen toisto
Vaiheet
Lataa valittu potilas ja näytä jo suoritetut asemointivaiheet valitsemalla Review/Replayvälilehdestä Replay (katso s. 375). Voit tarkastella ja muokata potilastietoja aivan kuin
hoitoa suoritettaisiin reaaliaikaisesti.

1.

Voit tarkistaa otetut röntgenkuvat, kuvien yhdistämisen ja korjaussiirron.
Implantoidut markkerit näytetään hoidon aikana käytetyissä sijainneissa.

2.

3.

384

Siirry kussakin tapauksessa seuraavaan suoritettuun vaiheeseen painamalla Next-painiketta.
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Vaiheet
4.

Kun haluat palata Review/Replay-välilehteen (katso s. 375), paina Finish-painiketta.

Röntgenkorjauksen/tarkistuksen toistoa koskeva turvallisuuteen liittyvä huomautus
Kuvien yhdistämiselle toistotilassa määritetyt kohdealueet tallennetaan, ja niitä käytetään
seuraavassa hoitofraktiossa. Kohdealueiden virheellinen määritys voi johtaa virheelliseen
automaattiseen kuvien yhdistämiseen.

Kartiokeila-TT-korjauksen toisto
Vaiheet
Valitse potilas Review/Replay-välilehdellä:

1.

Jos kartiokeilakorjaus on suoritettu valitun potilaan kohdalla (merkitty Procedures-kohtaan), Replay...-painike on aktiivinen. Voit palauttaa kartiokeila-TT-tiedot painamalla Replay...
Jos kartiokeila-TT-tietoja ei löydy paikallisesti, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa kysytään, palautetaanko tiedot R&V-järjestelmästä.

2.
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Vaiheet
Jos korjaukseen käytetyt kartiokeila-TT-tiedot eivät vastaa ladattuja kartiokeila-TT-tietoja,
näkyviin tulee varoitus.

3.

Kartiokeila-TT-tietojen palauttamisen jälkeen voit määrittää kartiokeila-TT:n VOI-alueen
(katso s. 246).

4.
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Vaiheet
Kun painat Next, Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion -sivu tulee näkyviin (katso s.
251).

5.

HUOMAUTUS: siirto, jonka ExacTrac Replay ja ARIA Offline Review näyttävät, ei välttämättä ole sama. Tämä johtuu siitä, että ExacTrac täsmäyttää TT:n kartiokeila-TT:hen, kun
taas ARIA täsmäyttää kartiokeila-TT:n TT:hen. Tämän vuoksi arvoilla on vastakkainen
merkki. Lisäksi on mahdollista, että ARIA näyttää vain 3–4 arvoa kuuden sijaan ja siirtymisarvot näytetään senttimetreinä millimetrien sijaan. Jos käytössä on ExacTrac Robotics,
ARIA Offline Review- ja ExacTrac-tarkistusarvot saattavat olla erilaisia, sillä Varian-järjestelmä ei ole tietoinen ExacTrac Roboticsin suorittamasta kallistuksen korjauksesta.
6.

Voit palata Review/Replay-välilehdelle painamalla Cancel / Finish.

Kartiokeila-TT-toiston rajoitukset
Huomaa seuraavat rajoitukset:
• Hyväksyntä ei ole mahdollista
• Implantoituihin markkereihin perustuvaa yhdistämistä ei voida suorittaa
• Stentteihin perustuvaa yhdistämistä ei voida suorittaa
• Ei tarkistustoimintoa, kartiokeila-TT-korjattujen potilaiden hyväksyntä mukaan lukien
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21.2

ARIA Offline Review -tarkistus

Potilastietojen vienti ARIA Offline Review -tarkistukseen
Kaikki hoitoistunnon tai useiden hoitojen aikana otetut potilaaseen liittyvät kuvat voidaan myös
tarkistaa ja/tai arkistoida ARIA Offline Review:ssa.
Vaiheet
1.

Vie potilastiedot ARIA-järjestelmään noudattamalla seuraavassa kohdassa olevia ohjeita
useiden hoitojen asettamisesta jonoon: s. 381.

2.

Napsauta Export to R&V.
Nyt tiedot ovat käytettävissä Offline Review -tarkistusta varten (Offline Review:n käyttöä
koskevat tiedot ovat Varian Medical Systemsin Offline Review -viiteoppaassa).

Kuvantamismodaliteetin tyypin mukaan Offline Review:ssa on käytettävissä eri toimintoja:
• Rajattomat toiminnot röntgenkuvia ja röntgen- / DRR-yhdistämistä varten.
• Täydelliset toiminnot kartiokeila-TT-kuvia varten.

Rajoitukset tarkistettaessa ExacTrac-potilastietoja ARIA Offline Review:ssa
• Röntgen- / DRR-yhdistämisessä voidaan tarkistaa vain kerros. Yhteydettömässä tilassa
suoritettavaksi yhdistämiseksi ARIA Offline Review:n avulla ei ole tarjolla vaihtoehtoa.
• Offline Review:ssa odotetaan aina röntgenkuvaparia. Näin ollen voidaan lähettää
röntgenkorjaus-, tarkistus- ja seurantakuvia. Yksittäisiä pikatarkistuksesta saatavia kuvia ei
kuitenkaan voida tarkistaa.
• Röntgenkorjaukseen, -tarkistukseen tai seurantaan sovellettu siirto on näkyvissä DRR-kuvan
oikeassa alakulmassa mutta ei saatavilla numeerisina arvoina ARIA Offline Review:ssa.
• Kartiokeila-TT-kuvien tarkistaminen: Siirto, jonka ExacTrac Replay ja ARIA Offline Review
näyttävät, ei välttämättä ole sama. Niitä voidaan verrata suoraan valitsemalla IEC 61217 asteikon arvoilla varustetun näytön.
HUOMAUTUS: ARIA Offline Review -tarkistukseen viedyissä kuvien yhdistämisissä (röntgen)
näytetään aina ihanteellinen yhdistäminen. Jos pöytään sovellettiin kompromissisiirtoa, kuvien
yhdistäminen ei edusta potilaan hoitoasentoa. Tässä tilanteessa DRR:t merkitään seuraavasti:
Kompromissikallistuskulmaa käytetty. DRR ei edusta käytettyä siirtoa. (Käytetyt
kompromissikulmat sulkeissa).
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22 POTILASTIETOJEN
TUONTI, VIENTI JA
VARMUUSKOPIOINTI
22.1

Import/Export-välilehti

Yleistä
Import/Export-välilehti on käytettävissä aloitusnäytöllä. Potilastiedot voidaan:
• tuoda DICOM RT:stä ExacTraciin (katso s. 390). Tietojen tuonnin päätyttyä oletusarvoisia
potilasasetuksia on muokattava valitun potilaan indikaation mukaan, jotta potilas on valmis
hoitoon
• viedä joko PDF-raportteina tai CSV-tiedostona (katso s. 398)
• varmuuskopioida ja palauttaa potilastiedot (katso s. 399).

Import/Export-välilehti

Kuva 181
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22.2

Tietojen tuonti hoitosuunnittelujärjestelmästä

Tietojen vienti ExacTraciin
Suunnittelujärjestelmä

Tietojen tuonti

iPlan RT Dose

Käytä ExacTracille iPlan RT:n ohjatussa Export Wizard -vientitoiminnossa määritettyä DICOM Exportia.
Lisätietoja annetaan iPlan RT:n kliinisessä käyttöohjeessa.

Kolmannen osapuolen suunnittelu

Siirrä koko sädehoitosuunnitelma (DICOM RT Plan), mukaan lukien TT- ja ääriviivatiedot, DICOM RT -linkin kautta ExacTraciin.

ExacTrac tunnistaa käyttöoikeuksien salliessa muun valmistajan hoidonsuunnittelujärjestelmästä
saapuvan paikallistetun tietojoukon (l. potilas kuvattiin Brainlabin kehyksettömällä SRS:n TT- /
angiopaikantimella ja -kohdeasettimella). Sinun on vahvistettava, että saatuja tietoja käytetään
kehyksettömänä työnkulkuna ExacTracissa ja että potilas on kuvattu Brainlabin kehyksettömällä
SRS:n TT- / angiopaikantimella ja -kohdeasettimella. Hyväksyntä on pakollinen.
Varmista, että ExacTraciin on viety oikea hoitosuunnitelma. Jos hoitosuunnitelma
suunniteltiin paikallistettuun tietosarjaan ja paikallistamaton hoitosarja viedään,
seurauksena voi olla vaarallisia epätarkkuuksia kiertoliikkeissä.
Varmista, että isosentri ja suunnittelutiedot viedään samasta
hoidonsuunnittelujärjestelmästä lineaarikiihdyttimeen ja ExacTraciin.
Varmista, ettet kirjoita vaadittujen potilastietojen päälle tuontiprosessin aikana. Tässä
tapauksessa menetettyjä potilastietoja ei voida palauttaa.

Tiedonsiirtotyökalut
DICOM-suunnitelman tiedonsiirrossa hoidonsuunnittelujärjestelmistä ExacTraciin käytetään eri
ohjelmistotyökaluja potilassuunnitelmien automaattista vastaanottoa, muuntamista ja ExacTraciin
tuomista varten. Brainlabin huollon on määritettävä tämä työkaluketju.
Varmista iPlan Net -palvelimen päivityksen/kunnossapidon jälkeen, että määritys on edelleen
kelvollinen ja että automaattinen suunnitelmien tuonti eri hoidonsuunnittelujärjestelmistä toimii
edelleen. Ota muussa tapauksessa yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Vienti ExacTraciin ja MOSAIQiin Varian-lineaarikiihdyttimellä
Jos ExacTracia käytetään yhdessä MOSAIQin kanssa Varian-lineaarikiihdyttimellä, jossa ADI on
muodostettu, suunnitelma on vietävä hoidonsuunnittelujärjestelmästä sekä ExacTraciin että
MOSAIQiin.
Kun suunnitelma tuodaan MOSAIQiin, sitä muokataan, ja siitä tulee uusi suunnitelma. ExacTrac
käyttää DICOM Plan UID -tunnusta ja ADI:n kautta saatua sädenumeroa tarkistamaan tietoja
paikallisesta DICOM-suunnitelmastaan. Tämä ei ole mahdollista suoraan kahdella eri
suunnitelmalla (ExacTracissa ja Varian-hoitosovelluksessa):
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Kuva 182
ExacTracissa käytetään säteen kartoitustoimenpidettä muodostamaan yhteys uudelleen säteiden
ja kahden suunnitelman (suunnitelma A ja suunnitelma B) välillä (katso s. 130). Suunnitelman B
jokaista sädettä kohti haetaan vastaavaa sädettä suunnitelmasta A pöydän kulman, kanturin
kierron, DICOM-isosentrikoordinaattien ja säteen nimen perusteella.
Suunnitelman muokkaaminen MOSAIQissa johtaa uuteen suunnitelmaan (suunnitelma C), joka
mitätöi olemassa olevan säteen kartoituksen. Tällöin säteen kartoitus on suoritettava uudelleen.
Jos käytetään iPlan RT:tä:
Kun suunnitelmaa on muutettava, muutokset on tehtävä iPlan RT:ssä ja suunnitelma on vietävä
uudelleen ExacTraciin ja MOSAIQiin. Jotta voidaan varmistaa, että jokainen säde on
ainutkertainen MOSAIQissa, CourseID on laskettava jokaisen saman (mutta muokatun) iPlan
RT:stä saatavan suunnitelman vientikerran kohdalla. CourseID:tä voidaan muokata
vientiprosessin aikana iPlan RT:ssä Export Parameters -välilehdellä. MOSAIQ- ja ExacTracviennin CourseID:n on oltava sama. Säteen kartoitus on toistettava viennin suorittamisen jälkeen.
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22.2.1

Dicom RT -tuonnin käyttö

Hoitosuunnitelman tuonti Dicom RT -yhteyden avulla
Kun Import/Export-välilehdellä valitaan From Dicom RT, ExacTrac löytää ensimmäisen DICOMpotilasarkiston ja avaa DICOM Plan Browser -valintaikkunan. Näin voit valita sinua kiinnostavat
DICOM-suunnitelmat, ja sinut ohjataan tietojen tuontiprosessin läpi.
HUOMAUTUS: aktivoi Show already imported Plans, jos haluat nähdä jo tuodut suunnitelmat
DICOM-potilasluettelossa.

DICOM Plan Browser -valintaikkuna

Kuva 183

Hoitosuunnitelman tuominen
Vaiheet
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1.

Valitse valintaikkunan vasemmassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta DICOM-arkisto, johon tarvittavat potilastiedot on tallennettu. DICOM-arkiston valinnan jälkeen
ExacTrac hakee hoitosuunnitelmia. (Tämä saattaa viedä aikaa arkiston koon mukaan.)

2.

Kirjoita tarvittaessa hakujono Filter-kenttään, jolloin näyttöön tulevat vain määritetyt kriteerit täyttävät potilaat.

3.

Valitse tarvittava potilas DICOM-potilasalueen vasemmassa yläkulmassa olevasta potilasluettelosta.

4.

Valitse tarvittava suunnitelma DICOM Plans -alueen oikeassa yläkulmassa olevasta hoitosuunnitelmaluettelosta. Voit valita tällä alueella useita suunnitelmia, jotka tuodaan yksi
toisensa jälkeen.

5.

Varmista, että olet valinnut oikean hoitosuunnitelman tarkistamalla lisätiedot Additional
Plan Information -alueella.

6.

Tarkista, että valittuun suunnitelmaan ei ole merkitty tuonnin tilaksi DONE, OK tai WRN.
Näissä tapauksissa suunnitelma on jo tuotu, etkä voi tuoda sitä uudelleen, jotta
ExacTracissa vältytään päällekkäisiltä suunnitelmilta. Poista ennen tällaisen
suunnitelman uudelleentuomista suunnitelma ensin Import/Export-välilehdeltä.

7.

Tuo valitut hoitosuunnitelmat painamalla Import-painiketta. Hoitosuunnitelman tuonnin tila
esitetään etenemispalkissa.
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Vaiheet
8.

Tuonnin onnistuminen vahvistetaan, kun etenemispalkki häviää ja kun hoitosuunnitelman
tuontituloksena on OK.

DICOM-suunnitelman sisällön näyttäminen
DICOM Plan Browser -valintaikkunassa näytetään ylimääräiset suunnitelmatiedot Additional Plan
Information -alueella kulloisenkin keskitetyn suunnitelman tarkistamiseksi. Jos nämä tiedot eivät
ole riittävät, voit näyttää koko DICOM-suunnitelman sisällön napsauttamalla Show Dump. Tällä
komennolla näytetään luettelo DICOM-tunnisteista ja -arvoista.

Muunnoslokin näyttäminen
Saat tietää muuntamisen aikana tapahtuneen virheen tai annetun varoituksen syyn
napsauttamalla Show Log. Tällä komennolla näytetään muunnoslokitiedoston sisältö.

DICOM RT -tuontitulos
Tuloksen arvo

Kuvaus

<Tyhjä>

Hoitosuunnitelmaa ei vielä ole tuotu.

DONE

Hoitosuunnitelma on jo tuotu ja sitä voidaan käyttää ExacTracissa.
Toista tuontikertaa ei sallita, jotta voidaan välttyä päällekkäisiltä suunnitelmilta ExacTracissa. Voit tuoda tällaisen suunnitelman uudelleen
poistamalla sen ensin Import/Export-välilehdellä.

OK

Hoitosuunnitelman tuonti onnistui.

ERR

Hoitosuunnitelman tuonnin aikana tapahtui virhe, eikä suunnitelmaa
tuotu. Voit näyttää tuontilokin tuotoksen napsauttamalla Show Log.

WRN

Hoitosuunnitelman tuonnin aikana näytettiin varoituksia. Suunnitelma
kuitenkin tuotiin ja se voidaan ladata. Voit näyttää tuontilokin tuotoksen
ja tarkistaa annetut varoitukset napsauttamalla Show Log.
Varoitukset näytetään myös, kun potilas avataan ensimmäisen kerran.

Muunnostuotoksen suorituksenaikainen näyttäminen
Jos muunnosongelmaa ei voi havaita lukemalla muunnoslokitiedostoa, ExacTrac voi näyttää
sinulle muunnostuotoksen suorituksen aikana. Tämä toiminto voidaan aktivoida valitsemalla
Show Converter Output -valintanappi. ExacTrac näyttää seuraavan muunnosajon aikana
etenemispalkin sijasta muunnoksen suorituksenaikaisen tuotoksen.
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22.2.2

Suunnitelman automaattinen tuonti

Hoitosuunnitelman automaattinen tuonti
Hoitosuunnitelman automaattinen tuonti on mahdollista vain, jos järjestelmä on määritetty
asianmukaisesti.
HUOMAUTUS: tietojen tuominen voi kestää jopa 15 minuuttia.

Kuva 184

Tuonnin eteneminen
Sen jälkeen, kun suunnitelma on viety ExacTraciin, tuonti käynnistyy automaattisesti. Kaikki
muunnokset suoritetaan peräkkäin. Tuonti onnistui, jos potilas näytetään Select Patient välilehden Patient List -luettelossa.
HUOMAUTUS: potilasasetukset on määritettävä ennen ensimmäistä hoitokertaa.
HUOMAUTUS: jos potilasta ei näytetä Patient List -luettelossa 15 minuutin jälkeen, suorita tuonti
manuaalisesti.
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22.2.3

DICOM

DICOM-yhteensopivuus
ExacTrac käyttää DICOM 3.0:aa siirtoprotokollana muiden valmistajien järjestelmien välillä.
DICOM helpottaa yleistä yhteiskäytettävyyttä eri palveluntarjoajien järjestelmien välillä. DICOM RT
(sädehoito) käytettynä ExacTracissa on viimeisin DICOM-kohteiden osajoukko, jolla käsitellään
tiettyjen digitaalikuvien, graafisten ja ei-kuvatietojen siirtoa kahden tai useamman järjestelmän
välillä.
Lisätietoja saat viimeisimmästä DICOM-yhteensopivuuslausumasta osoitteessa
www.brainlab.com/dicom.
Brainlabin suorittama DICOM-konfigurointi ei takaa, että yhteensopivuus olisi aina oikeanlainen.
Käyttäjien on varmistettava, että heidän laitteistonsa ovat täysin toimivia ja että ne tuottavat
tarkkoja tuloksia.
Tarkista huolellisesti muun valmistajan suunnittelujärjestelmästä tuodut kuvat, rakenteiden muodot
ja isosentrit. DICOM-standardin luonteesta johtuen jotkin objektit saattavat muuttua siirron aikana
tarkoituksellisesti tai tahattomasti, koska eri hoidonsuunnittelujärjestelmien toimittajat tulkitsevat
DICOM-standardia eri tavalla.
Jos potilastietoja tuodaan ExacTracissa manuaalisesti, voidaan saada varoitus, jossa kerrotaan,
että potilaan nimi valitussa RTPLAN-suunnitelmassa on muu kuin näytetty nimi. Näin käy, jos
DICOM-arkisto sisältää vähintään kaksi potilasta, joilla on sama potilastunnus, mutta eri
potilasnimet. ExacTracissa potilastunnus on yksilöllinen, ja kaikki potilaat, joilla on sama
potilastunnus, katsotaan samaksi potilaaksi. Tämän vuoksi näytössä näkyvä potilaan nimi voi olla
eri kuin alkuperäinen nimi. Tämä ei vaikuta itse hoitosuunnitelmaan eikä aiheuta siinä muutoksia.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Kun kuvien, ääriviivojen ja isosentrin vientimuunnos on suoritettu onnistuneesti, tarkista,
että muunnettujen objektien sijainnit ovat asianmukaisia.
DICOM itsessään ei takaa yhteiskäytettävyyttä. Yhteensopivuuslausuma kuitenkin
helpottaa ensitason arviointia yhteiskäytettävyydestä samaa DICOM-toiminnallisuutta
tukevien sovellusten välillä. Yhteensopivuuslausuma tulee lukea ja ymmärtää DICOMstandardin yhteydessä.
Standardin IEC 62274 ”Safety of radiotherapy record and verify systems” (Sädehoidon
tallennus- ja tarkistusjärjestelmien turvallisuus) luvun 6.6 ”Data acceptance” (Tietojen
hyväksyntä) mukaan hoitolaitteen asetustietojen ja muiden potilashoitotietojen pitäisi olla
saatavilla vain hoitokäyttöön sen jälkeen, kun käyttäjä on hyväksynyt, että tietojen
oikeellisuus ja täydellisyys on tarkistettu.
Alias-potilaat ovat DICOM-tuontiarkistossa olevia potilastietoja, joilla on identtiset
potilastunnukset mutta eri nimet.

Laitteiston tarkistaminen
Standardin IEC 62266 ”Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” (Ohjeet
DICOMin käyttöönottoon sädehoidossa), luvun 11 ”Caution to Users” (Huomautus
käyttäjille) mukaan onkologisen sädehoitolaitteiston hankkijan täytyy tarkistaa, että
laitteisto kommunikoi oikein muiden laitteistojen kanssa ja siirtää onnistuneesti tietoja
DICOM-protokollien ja määritelmien avulla.
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22.2.4

Ääriviivojen tuonti

Yleistä
Ääriviivat muunnetaan tuotaessa DICOM-ääriviivatietoja muun valmistajan järjestelmästä
Brainlab-järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että riippuen ääriviivojen koosta ja muodosta
alkuperäiset DICOM-ääriviivat ja Brainlab-järjestelmässä näkyvät ääriviivat saattavat poiketa
toisistaan.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Tietojen tuontiprosessin aikana DICOM-ääriviivat saattavat vääristyä tai jopa kadota siinä
vaiheessa, kun DICOM-ääriviivatietoja muunnetaan. Hyvin pienet rakenteet, etenkin vain
yhdestä tai kahdesta pikselistä koostuvat, saattavat muuntua. Näitä ovat esimerkiksi
hermojuosteet, muut pienet riskielinten alueet ja implantoidut markkerit.
Riippuen kyseisten ääriviivojen koosta erityisesti erittäin pienet rakenteet (esimerkiksi
yhdestä tai kahdesta pikselistä koostuvat hermojuosteet, muut pienet riskielimet ja
implantoidut markkerit) saattavat muuttua, siirtyä tai jopa hävitä tuotaessa DICOM-tietoja.
Riskielinten (OAR) tai suunnittelukohdealueiden muuttuminen saattaa johtaa potilaan
väärään hoitoon. Tarkasta aina tuotujen OAR- tai PTV-alueiden muoto.
DICOM-objektien ääriviivat tuodaan käyttäen kuvan todellista resoluutiota alhaisempaa
resoluutiota. Pyöristysvirheiden, pikselien systemaattisen siirtymisen ja
kuvankäsittelyrutiinien (esim. häiriöiden poisto, interpolointi tai näytteenottotarkkuuden
muutos) vuoksi ääriviivojen tarkkuus voi poiketa kuvatietojen tarkkuudesta sen jälkeen,
kun tiedot on tuotu muun valmistajan järjestelmästä. Sen vuoksi tuonti-/vientimuunnosten
määrä yhden työnkulun sisällä pitäisi pitää mahdollisimman pienenä.
On tarkistettava, ovatko tarkkuudeltaan pienennetyt ääriviivat ja isosentrit asianmukaisesti
sijoitettuja sekä ovatko oikea koko, muoto ja tilavuus säilyneet. Jos ROI-alueiden ääriviivat
ovat virheellisiä, poista niiden valinta. Tämä on erityisen tärkeää OAR- ja PTV-alueiden
tapauksissa.
Rakenteet saattavat vääristyä järjestelmällisesti, kun suoritetaan edestakaisia toimenpiteitä
DICOMista DICOMiin. Estä suorat tai välilliset edestakaiset toimenpiteet vähentääksesi
tämän mahdollisen ongelman vaikutukset minimiin.
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22.2.5

Isosentrin tuonti

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Isosentrikoordinaatit tuodaan ja näytetään eri merkintätavoin. Tämän vuoksi ExacTracissa
näkyvät isosentrikoordinaatit voivat erota TPS:ssä näkyvistä. Jos haluat lisätietoja eri
merkintätavoista, katso s. 170.
Muiden valmistajien järjestelmissä näkyvät isosentrit voivat poiketa Brainlabsovelluksessa näkyvästä isosentristä. Tiedonsiirto muun valmistajan järjestelmästä voi
aiheuttaa isosentrien sijaintien poikkeamisen kuvissa olevista huomattavista
merkintäpisteistä. Tämä voi johtua mm. seuraavista syistä: pyöristysvirheet, pikselien
systemaattinen siirtyminen ja kuvankäsittelyrutiinit (esim. häiriöiden poisto, interpolointi ja
näytteenottotarkkuuden muutos).
Isosentrien numeroita ei pidä missään olosuhteissa käyttää isosentrin ja säteen
korrelointiin jonkin Brainlab-järjestelmän ja muun valmistajan järjestelmän välillä. Siksi
isosentrien nimien on aina oltava yksilöllisiä ja tunnistettavissa olevia.
Mikäli käytössä on useita isosentrejä, potilaan hoito saattaa olla virheellistä, koska
isosentrin asentojen kartoitus ja säteilykeilojen asettelu on moniselitteistä. Potilaan hoito
on sallittua vain, jos kartoitus on yksiselitteistä. Yhden seuraavista kohteista on oltava
käytettävissä vähintään asianmukaista kartoitusta varten: DICOM-isosentrikoordinaatit
millimetreinä, DICOM-säteen nimi.
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22.3

Potilastietojen vienti

22.3.1

Tietojen vienti

Vientivaihtoehdot
Import/Export-välilehden Export-alueella on kaksi vientivaihtoehtoa:
• Reports: tämän komennon avulla voit viedä valitut hoitotiedot PDF-raportteina.
• Summary CSV File: tällä toiminnolla voit luoda suoritetun potilashoidon yhteenvetotiedoston.
Nämä toiminnot voidaan suorittaa joko tavallisella ExacTrac-ohjelmistolla tai lisävarusteena
saatavalla valmistelu-tarkistus-jakelu-työasemalla (katso s. 59).

Tietojen vieminen
Vaiheet
1.

Valitse Import/Export-välilehden vasemmassa yläkulmassa olevasta ExacTrac Folders pudotusvalikosta potilasarkisto, josta potilaan hoitotiedot on tarkoitus viedä.

2.

Kirjoita tarvittaessa hakujono Filter-kenttään, jolloin näyttöön tulevat vain määritetyt kriteerit täyttävät potilaat.

3.

Valitse potilasluettelosta potilas hoitotietoineen.

4.

• Voit viedä vastaavan hoitoyhteenvedon painamalla Summary CSV File -painiketta.
Kun vienti on suoritettu, näyttöön tulee viestiruutu, jossa näkyy paikallinen tiedostopolku, johon CSV-tiedosto on viety.
• Voit käynnistää viennin PDF-raportteihin painamalla Reports.
Pelkkää PDF-raportteihin tehtävää vientiä varten näytetään valintaikkuna:

5.

Tämän avulla voit suorittaa seuraavat toimet:
• valita vietävät tiedostot valitsemalla vastaavan valintaruudun.
• määrittää vientitiedoston etuliitteen syöttämällä näytettävästä luettelosta avainsanan
Define File Prefix -kenttään.
Käynnistä vienti painamalla OK.
6.
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Kun vienti on suoritettu loppuun, viestiruudussa näytetään tiedostopolku, johon valitut
vientitiedostot on viety.
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22.4

Potilastietojen varmuuskopiointi

22.4.1

Hoitotietojen varmuuskopiointi ja palautus

Yleistä
Import/Export-välilehdellä voit varmuuskopioida hoitotiedot ulkoiseen kansioon ja tarvittaessa
palauttaa ne myöhemmin. Voit myös anonymoida ne parantaaksesi turvallisuutta.

Hoitosuunnitelman varmuuskopiointi
Vaiheet
1.

Valitse ExacTrac Folders -kohdassa olevasta pudotusvalikosta paikallinen lähdehakemisto, johon tarvittavat potilastiedot on tallennettu.

2.

Valitse External Folders -kohdassa olevasta pudotusvalikosta ulkoinen kohdekansio.

3.

Kirjoita tarvittaessa hakujono Filter-kenttään, jolloin näyttöön tulevat vain määritetyt kriteerit täyttävät potilaat.

4.

Valitse haluamasi potilas vasemmalla olevasta potilastiedostojen luettelosta.

5.

Varmista, että olet valinnut oikean hoitosuunnitelman tarkistamalla tiedot Patient Information -alueella.

6.

• Voit kopioida hoitosuunnitelman kohdekansioon painamalla Backup Copy >>.
• Voit siirtää hoitosuunnitelman kohdekansioon painamalla Backup Move >>.
Voit kopioida hoitosuunnitelman ja samanaikaisesti anonymoida potilastiedot painamalla
Anonymize>>. Sinua kehotetaan syöttämään uusi nimi ja tunnus.

7.

Painamalla Anonymize... voit luoda anonymoidun kopion.
8.

Järjestelmäkehote vahvistaa onnistuneen varmuuskopioinnin. Varmuuskopioitu tiedosto lisätään näytön oikeaan reunaan varmuuskopioitujen tiedostojen luetteloon.

Potilastietojen palautus
Jos varmuuskopioidut tiedot on palautettava, valitse asiaankuuluva tiedosto
varmuuskopioluettelosta näytön oikeasta reunasta:
• painamalla << Restore Copy voit kopioida tiedoston varmuuskopiovarastosta.
• painamalla << Restore Move voit siirtää tiedoston varmuuskopiovarastosta.
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23 JÄRJESTELMÄN
KUNNOSSAPITO
23.1

Yleisiä tarkastusohjeita

Yleistä
Kuukausittaiset ja vuosittaiset tarkastukset on suoritettava järjestelmän turvallisuuden
varmistamiseksi.
Testien sovellettavuus riippuu järjestelmän kokoonpanosta.

Lainsäädännöllisiä taustatietoja
Brainlab suosittelee toistuvan ExacTrac-testauksen suorittamista tässä luvussa kuvatulla tavalla.
Mittausmenetelmät ja sallittavat arvot perustuvat soveltuvin osin IEC 60601-1- ja IEC 62353 standardeihin.

Tarkastusväli
Tarkastusväli

Suorittaja

Kuukausittain

Valtuutettu kliininen henkilöstö

Vuosittain

Brainlabin asiakastuki tai Brainlabin valtuuttama asiakastuki

ExacTrac-järjestelmä on huollettava ja tarkastutettava säännöllisesti toimivuuden ja
turvallisuuden varmistamiseksi.

Valtuutetut henkilöt
Vain Brainlab ja/tai sen valtuutetut kumppanit saavat korjata järjestelmää ja laitteita.
Laitteisto ei sisällä käyttäjän huolettavia osia. Sähköiskujen välttämiseksi laitteistoa tai
laitteen koteloa ei saa avata. Huoltoja saavat tehdä vain koulutetut asentajat, tai laite on
lähetettävä huoltoon Brainlabiin.

Ennakoitu käyttöikä
Brainlabin määrittelemä järjestelmäkomponenttien käyttöikä on vähintään viisi vuotta. Varaosia ja
teknistä tukea on saatavilla tämän ajan puitteissa.

Laajuus
Turvatarkastuksessa on tarkastettava kaikki kohdassa s. 412 kuvatut kohteet.
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Muiden kuin Brainlabin henkilökunnan tekemät tarkastukset
Turvatarkastuksen saa suorittaa valtuutettu teknikko, joka
• on pätevä suorittamaan sähköisten lääkintälaitteistojen turvallisuustarkastuksia
• tuntee tuotteen turvallisuustiedot ja ohjeet ja on lukenut ja ymmärtänyt nämä ohjeet
• on ajan tasalla nykyisistä teollisuus- ja ei-teollisuusonnettomuuksien estämistä koskevista
asetuksista
• ilmoittaa Brainlabille välittömästi kirjallisesti, jos laite on arvioitu riskialttiiksi.

Brainlabin henkilökunnan tekemät tarkastukset
• Jos asiakkaan toimipaikassa ei ole sopivaa valtuutettua ammattihenkilöä huoltotoimia varten,
Brainlabin tukiasiantuntija suorittaa tarkastuksen määrättyyn hintaan.
• Jos tarvitset apua Brainlabilta, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Turvallisuustarkastuksen tulosten taltiointi
• Kopioi seuraavilla sivuilla olevat ohjeet.
• Merkitse muistiin tarkastuksen tulokset.
• Säilytä tulokset tarkastuksen tulosten tarkistamista varten.
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23.1.1

Vuositarkastuksen vaatimukset

Valtuutetut henkilöt
Vain Brainlabin asiantuntijat tai Brainlabin valtuuttamat asiantuntijat saavat suorittaa
vuositarkastuksen.

Järjestely
• Jos palvelusopimus on ostettu, Brainlab suorittaa vuositarkastuksen automaattisesti.
• Jos sairaalallasi ei ole palvelusopimusta, tarkastuksen voi järjestää ottamalla yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen (katso s. 13).

Laajuus
Vuositarkastus koskee kaikkia osia ja toimintoja sekä kohdassa s. 410 kuvattuja kohteita.
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23.1.2

Testidokumentaatio

Yleistä
Brainlab suosittelee kaikkien mittausten kirjaamista lokiin vertailua varten. Jos testeissä ilmenee
merkittäviä poikkeamia aiempiin mittauksiin verrattuna, järjestelmän toimintahäiriö on
todennäköinen. Tällaisissa tapauksissa asiaa on tutkittava perusteellisesti tarkemmin yhteistyössä
Brainlabin asiakastuen kanssa.

Vaaditut tallenteet
Testauspäiväkirjan tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
• testin suorittaneen organisaation kuvaus
• testin suorittaneen teknikon nimi
• sarjanumero ja tarkka järjestelmän kuvaus (versio)
• testin kuvaus ja seuraavien testien tulokset:
- näönvarainen testaus
- suojamaadoituksen kestävyystesti
- kosketusvirtatesti
- toimivuustesti
• yleisarvio
• päivämäärä ja allekirjoitus.
Arkistoi kaikki tulosteet ja merkitse muistiin testimenettelyn korkein (vaarallisin) impedanssi.
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23.1.3

Kuukausi- ja vuositarkastusten yleiskuvaus

Kuukausittaiset tarkastukset
Valtuutettu kliininen henkilöstö suorittaa seuraavat toimet:
• näönvarainen tarkastus
• vuotovirtakatkaisimen testi
• annoksen ja pinta-alan tulon tarkastus (paikallisten määräysten mukaan joko kuukauden tai
kolmen kuukauden välein)
• kuvanlaatu.

Vuosittaiset tarkastukset
Brainlabin asiakastuki tai Brainlabin valtuuttama henkilö suorittaa seuraavat toimet:
tekninen turvatarkastus (Safety Technical Inspection, STI):
• näönvarainen tarkastus
• toiminnalliset testit:
- ExacTrac-kaapin toimivuustesti (mm. vuotovirtakatkaisimen testi)
- röntgenvaroitusvalon testi
- lukitustesti

Puolivuosittaistarkastus
Sähköturvallisuusmittaukset:
• suojamaadoituksen kestävyystesti
• kosketusvirtatesti.
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23.2

Tarkastuskuvaukset

23.2.1

Näönvaraisen tarkastuksen testit (kuukausittain ja STI-tarkastuksen yhteydessä)

Yleistä
Ennen minkään lisätarkastusten suorittamista on suoritettava turvallisuussyistä järjestelmän
kaikkien potentiaalin tasausjohtimien liitäntöjen ja johtojen kvalitatiivinen tarkistus.
Varmista, että R&V-järjestelmässä ja ExacTracissa on sama järjestelmäaika.

Tarkastettavat osat
• Kaikki liitännät on tarkastettava, sillä ne eivät saa olla löystyneet.
• Kaikki potentiaalin tasausjohdot tulee tarkistaa kulumisen tai vahingoittumisen varalta.
Erityisesti tulee tarkastaa ne johdot, jotka ovat altistuneet mekaaniselle rasitukselle, esim.
kattoon kiinnitetyn monitorin kannatinvarren johdot.
• Käsiheiluri.

Johdot
Seuraavat osat on tarkastettava kerran kuukaudessa:
Osa

Tarkastus
Johdot

Näönvarainen tarkastus (vääntymät, murtumat)

Kaikki ExacTrac-järjestelmän käytettävissä olevat johdot ja liittimet.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä ExacTracin kattoon kiinnitetyn monitorin ja ExacTrac-heilurin
johtoon.

Merkinnät
Tarkista, että kaikki merkinnät ovat selkeästi näkyvissä ja että ne eivät ole vahingoittuneet.
Tarkistettavia merkintöjä ovat esim. seuraavat:
• ExacTrac: tyyppimerkintä
• röntgengeneraattori: tyyppimerkintä
• hoitohuoneen virtarasia: suurjännite!
• ExacTrac-konsoli: Lue käyttöohje!
• valvontahuoneen virtarasia: suurjännite
• röntgengeneraattori: tyyppimerkintä
• röntgengeneraattori: suurjännite!
• lattialle asennettu laatikko: Ei saa astua päälle!
• pöytä: alumiinilevyvastaavuusmerkintä.

Kotelo
Tarkista kaikkien seuraavanlaisten mekaanisten osien eheys:
• Kaikki asiaankuuluvat lisävarusteet ovat mukana.
• Kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten tämä käyttöohje, ovat saatavilla.
• Muut osat eivät tuki tuulettimen aukkoja.
• Litteät paneelit eivät ole löysällä.
• Infrapunakamerat eivät ole löysällä.
• Röntgenlaatikon suojukset (lattialle / lattiaan asennetut laatikot) ovat edelleen hyväkuntoisia.
• Pöydän sähköliitäntä on edelleen paikallaan ja kytkettynä.
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• Heilurin suojus ei ole vahingoittunut.
• Konsoli ei ole vahingoittunut.
• Kaikki ruuvit ovat tiukalla eivätkä löystyneet.

Päätypuskuri
Päätypuskurin tarkastus (vuosittain):
• Varmista, että ulkomuttereiden kiristysmomentti on 35 Nm.
• Varmista, että sivulevyt ovat kosketuksissa keinumiskulmaan asetettuun säteeseen.
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23.2.2

Vuotovirtakatkaisimen testi (kuukausittain ja STI-tarkastusten yhteydessä)

Ennen aloittamista
Erotusmuuntajan kliinisesti turvallisen käytön takaamiseksi vuotovirtakatkaisimen
toimivuus on testattava vähintään kerran kuukaudessa.
Ennen kuin suoritat tämän testin, kytke erotusmuuntajaan virta verkkovirtavarokekytkimellä ja
varmista, että vihreät BUILDING POWER -merkkivalot syttyvät palamaan merkkinä
virransaannista.

Testipainike

①

Kuva 185

Vuotovirtakatkaisimen testaus
Vaiheet
1.

Paina muuntajan ohjauspaneelin T-kirjaimella merkittyä testipainiketta ①.

2.

Varmista, että tehonanto katkeaa välittömästi ja ettei SYSTEM OFF -painike enää pala.

Annosaluetoimintojen testaaminen
HUOMAUTUS: vain jos annosaluetoiminnot on asennettu.
Vaihe
Mittaa annoksen ja pinta-alan tulo asianmukaisella mittauslaitteella.
Asenna laite röntgenkenttään. Helpointa on asentaa se litteän paneelin eteen.
Testiä varten riittää, että seuraavat keskeiset arvot testataan:
Vasen putki

Oikea putki

40 kV

40 kV

80 kV

80 kV

140 kV

140 kV

Mitattujen tietojen on oltava 25 %:n sisällä näistä arvoista. Jos annoksen ja pinta-alan tulo ei
sijoitu tälle alueelle, Brainlabin huollon on kalibroitava järjestelmä uudelleen.
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Kuvanlaadun testaaminen
ExacTrac X-ray ei ole diagnostinen röntgenlaite. ExacTracin kuvanlaatu ei riitä diagnoosien
tekemiseen.
Riittävän kuvanlaadun varmistaminen IGRT:tä varten:
Vaiheet
1.

Kalibroi järjestelmä uudelleen.

2.

Aseta hyväksynnässä käytetty fantomi pöydälle. Sijoita fantomi isosentriin.

3.

Käynnistä ExacTrac-asemointi asianmukaisella fantomipotilaalla.

4.

Aloita röntgenkorjauksen työnkulku.

5.

Siirry yhdistämissivulle ja suorita automaattinen yhdistäminen.

6.

Tarkasta, onko yhdistämistulos OK, tarkastamalla yhdistämistulos kiikarin avulla.

7.

Kirjoita arvot ylös.

8.

Siirry manuaaliseen yhdistämiseen ja siirrä röntgenkuvaa noin 1 cm sallitun alueen ulkopuolelle eri sijainneissa.

9.

Käynnistä automaattinen yhdistäminen ja tarkasta, onko yhdistämistulos edelleen riittävä,
tarkastamalla se kiikarilla.

10.

Tarkista, ovatko ensimmäisen ja toisen yhdistämisen arvot lähellä toisiaan (enintään 1,5
mm tai puolet leikkeen paksuudesta joka suunnassa).

11.

Toista tämä prosessi useita kertoja.

12.

Jos yhdistämistulokset ovat rajan sisällä, kuvanlaatu on riittävä.

Päästä päähän -testi TT:stä sijaintiin on erittäin suositeltavaa.
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Tekninen turvatarkastus (STI)

23.3

Tekninen turvatarkastus (STI)

Yleistä

410

Testi

Katso

Näönvarainen tarkastus

Sivu 411

Sähköturvallisuusmittaukset:
• suojamaadoituksen kestävyystesti
• kosketusvirtatesti.

Sivu 413
Sivu 417

Toiminnalliset testit:
• ExacTrac-kaapin toimivuustesti (mm. vuotovirtakatkaisimen testi)
• röntgenvaroitusvalon testi
• lukitustesti.

Sivu 419
Sivu 421
Sivu 424
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23.3.1

Näönvarainen tarkastustesti (vuosittain)

Yleistä
Jos haluat lisätietoja tämän testin suorittamisesta, katso Sivu 406.
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23.3.2

STI: sähköturvallisuusmittaukset

Yleistä
Valtuutetun ammattihenkilön on suoritettava säännölliset sähkölaitteiden turvallisuustestit.
Tarkastuksessa tulee suorittaa seuraavat tarkastukset:
• näönvarainen tarkastus (katso sivu 406)
• suojamaadoituksen kestävyystesti (katso sivu 413)
• kosketusvirtatesti (katso sivu 417)
• vuotovirtakatkaisijan testaus (katso sivu 419)
• toimivuustestaus (katso sivu 419).
Jos sähköturvallisuutta ei voida taata luotettavasti, järjestelmään on kiinnitettävä tästä ilmoittava
merkintä ja sairaalalle tai klinikalle on ilmoitettava kirjallisesti mahdollisista vaaroista.

Testin edellytykset
Kun ExacTrac-järjestelmä on asennettu, sitä ei saa irrottaa verkkovirrasta tai potentiaalin
tasausverkosta.
Ennen testauksen aloittamista on poistettava muovikotelo, joka suojaa potilasympäristöön
asennettuja laitteita.
Lisäksi datakaapelit ja virtajohdot on mahdollisesti kytkettävä irti testattavasta laitteesta.

Viitepiste
Suojamaadoituksen kestävyystestin ja kosketusvirtatestin vaadittu viitepiste on hoitohuoneen
normaalipotentiaalin tasauslevy tai tähtipistemaadoitus.
Tämän viitepisteen potentiaalin oletetaan olevan yhtä suuri kuin potilaan potentiaali, sillä kaikki
muut hoitohuoneen järjestelmät tai laitteet (esim. lineaarikiihdytin) käyttävät myös tätä pistettä
viitepisteenä.
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23.3.3

Suojamaadoituksen kestävyystesti (puolivuosittain)

Kamerajärjestelmä: suojamaadoituksen kestävyystesti
Polaris IR -kamera

Spectra IR -kamera

TrueBeam-infrapunakamera

Suojamaadoitusruuvi ①

Suojamaadoitusruuvi ①

Suojamaadoitusruuvi ①

①
①

①

Hoitohuoneen kosketusnäyttömonitori: suojamaadoituksen kestävyystesti
Kattoon kiinnitetty kosketusnäyttömonitori

Seinään kiinnitetty kosketusnäyttömonitori

Tartuntatanko ②

Kiinnitysruuvi ③

③

②

ExacTrac-tietokonekaappi: suojamaadoituksen kestävyystesti
ExacTrac-tietokonekaappi

Sisäteline

Etuoven suojamaadoitusruuvi ④

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2
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ExacTrac-tietokonekaappi

Sisäteline
HUOMAUTUS: jos ExacTrac-tietokonekaapin kotelo on
eristetty sisätelineestä, kotelo on testattava sen asennushuoneen suojamaadoitusverkostoon nähden. Lisäksi sisätelineen suojamaadoituskytkentä on testattava hoitohuoneen suojamaadoituskiskoon nähden.

④

④

Lattialaatikoiden suojamaadoituksen kestävyystesti
Lattialaatikko, 12 tuumaa

Lattialaatikko, 17 tuumaa

Lattialle asennettu laatikko

Kotelon kiinnitysruuvi (pitkä) ⑤

Metallikehys ⑤

Johtokanavan kylki (paine!) ⑤

⑤

⑤

⑤

Muut testauskohdat
Litteät paneelit

Generaattori 2

Suojamaadoitusruuvi ⑥

Suojamaadoitusruuvi ⑦
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Litteät paneelit

Generaattori 2

⑥

⑦

Mitä suojamaadoituksen kestävyystestillä tarkoitetaan?
Suojasuojamaadoituksen kestävyystestin aikana mitataan määritetyn viitepisteen ja käytettävien
metalliosien (kamera, monitorin kannatinvarsi, käyttäjäpaneeli, kahva, tietokonekaappi) välinen
impedanssi, jotta niiden voidaan varmistaa olevan suojamaadoitettuja.

Mittausarvot
• Alkutestin ja toistuvien testien raja-arvo on 0,2 Ω. Jos viitepisteen ja ExacTracin välinen
impedanssi nousee esim. määritetyn tason yläpuolelle, sitä on vähennettävä.
• Alkutestissä ja toistuvissa testeissä käytettävän mittauslaitteen on voitava syöttää 200 mA
500 mΩ:iin. Avoin virtapiirin jännite ei saa ylittää 24 V.

Suojamaadoituksen kestävyystestin suorittaminen
Vaiheet
1.

Irrota virtajohto ja datakaapeli testattavasta laitteesta.

2.

Varmista, että kaapelit ja johdot sekä laitteet eivät kosketa toisiaan.

3.

• Mittaa laitteen suojamaadoitusliitännän ja hoitohuoneen potentiaalin tasauslevyn tai
tähtipistemaadoituksen välinen impedanssi.
• Jos automaattista testilaitetta ei ole käytettävissä, impedanssi voidaan arvioida syöttämällä vaihtomuotoista testivirtaa suojamaadoitusverkkoon ja mittaamalla jännityksen
alenema. Testiolosuhteet on kuvattu yllä. Tämän jälkeen impedanssi lasketaan seuraavalla kaavalla:

U Measured
R = ------------------------I Test
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Esimerkkimenettely
Seuraavassa kuvataan esimerkki testimenettelystä:
Mittauspiste (MP)

ITestausvirta

UTestausjännite

Impedanssi (Ω)

Infrapunakamera
(mittauspiste ①)
Monitori
(mittauspiste ②)
Tietokonekaapin kotelo
(mittauspiste ③ tai
④)
Litteä paneeli 1
(mittauspiste ⑤)
Litteä paneeli 2
Lattialaatikko 1
(mittauspiste ⑥)
Lattialaatikko 2
(mittauspiste ⑥)
Röntgengeneraattorin kaappi 2
(mittauspiste ⑦)
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23.3.4

Kosketusvirtatesti (puolivuosittain)

Mikä kosketusvirtatesti on?
Kosketusvirtatestin avulla tarkistetaan, että potilaan lähellä olevat osat, joita ei ole
suojamaadoitettu, on eristetty asianmukaisesti. ExacTrac-järjestelmän tapauksessa tämä testi on
erityisen tärkeä virtaa johtamattomien osien osalta, joita ovat mm. laitteita suojaava muovikotelo.
• Kun tällaiseen osaan liitetään mittauslaite, syntynyt virta ei saa ylittää määritettyjä raja-arvoja.
• Valitun mittauslaitteen on täytettävä IEC 60601-1 -standardin määrittämät ehdot.

Ennen aloittamista
Kaikki datakaapelit ja virtajohdot on liitettävä takaisin ja järjestelmä on kytkettävä päälle täyteen
toimintavalmiuteen.

Mittausarvot
Vaihtovirtamittaukset on suoritettava jokaisen osan kohdalla. Näiden mittausten tekemiseen on
käytettävä kalibroitua yleismittaria ja sopivaa mittauslaitetta, esim. IEC 60601-1 -standardissa
kuvattua laitetta:
Tila

Raja-arvot (potilaan läheisyydessä)

Raja-arvot (kaapin kotelo)

Vaihtovirta

100 μA

100 μA

Mittauslaitteen mittauspöytäkirja
Mittauslaitteen tyyppi ja tunnus

Kalibrointi voimassa pvm:ään saakka:

Mittauslaitteen kytkeminen
Vaiheet
1.

• Kytke johdot mittauslaitteesta mittauspisteisiin käyttämällä johtavaa kalvoa, kuten itsestään tarttuvaa kuparikalvoa tai tavallista tinafoliota.
• Kalvon vähimmäiskoko: 20 x 10 cm.

2.

Kiinnitä kalvo mittauspintaan tai kääri se testattavan osan ympärille.

3.

Merkitse muistiin korkein lukema arkistointia varten.

HUOMAUTUS: jos haluat tarkempia tietoja kosketusvirtatestien suorittamisesta, tutustu
mittauslaitteen mukana toimitettuun ohjekirjaan tai IEC 60601-1 -standardin asiaankuuluviin
kohtiin.
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Esimerkkimenettely
Seuraavassa kuvataan esimerkki testimenettelystä:
Virtatyyp- Infrapunakapi
mera

Suojamaad.-levy

Vaihtovirta

μA

Kosketusnäyttö

μA

Lattialle asennettu laatikko

Käsiheiluri

Pöydän sähköliitäntä

☐ ei sovelleta

☐ ei sovelleta

☐ ei sovelleta

μA

μA

μA

HUOMAUTUS: jos ExacTrac-järjestelmä on kytketty lineaarikiihdyttimeen automaattisen
asemointimoduulin tai tahdistusmoduulin kautta, vuotovirta on mitattava myös
lineaarikiihdyttimeltä. Määritä oikeat mittauskohdat lineaarikiihdyttimen valmistajan
dokumentaation avulla. Tämä koskee samaten kaikkia muitakin lääkinnällisiä laitteita, jotka on
kytketty ExacTraciin.
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23.4

STI: toiminnalliset testit

23.4.1

ExacTrac-kaapin toimivuustesti (vuosittain)

Yleistä
Valtuutetun ammattihenkilön on suoritettava kaikkien turvallisuuden kannalta oleellisten
toimintojen toimivuustestaus. Testauksessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota varoitusmerkkien
toimintakuntoon.

Ennen aloittamista
Ennen kuin aloitat, kytke virta ExacTrac-järjestelmään. ExacTrac-järjestelmä kytketään testien
aikana toistuvasti pois päältä ja uudelleen päälle. Näin ollen Brainlab suosittelee pitämään
työaseman pois päältä kääntämällä työaseman verkkoliitännän keinukytkimen O-asentoon.

ExacTrac-kaapin toimivuustesti
Vaiheet
1.

Tarkista, että SYSTEM OFF -painike sammuttaa järjestelmäkomponentit, ExacTrac-konsolin ja tietokoneen kaapin.

2.

Varmista, että vuotovirtakatkaisin laukeaa, kun T-kirjaimella merkittyä testipainiketta painetaan.

3.

Varmista, että kaapin verkkovirtasyöttö katkeaa, kun verkkovirtavarokekytkin asetetaan oasentoon (POIS PÄÄLTÄ).

4.

Varmista, että kaapin verkkovirtasyöttö katkeaa, kun ruuvitaltta työnnetään TEST-aukkoon.

5.

Säädä lämpötila-anturin lämpötila 10 °C:seen (alhaisin lämpötila) ja varmista, että kaikki
neljä tietokonekaapin päällä olevaa puhallinta kytkeytyvät päälle.

6.

Säädä lämpötila-anturin lämpötila takaisin 35 °C:seen.
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STI: toiminnalliset testit

23.4.2

Vuotovirtakatkaisimen testi (vuosittain)

Yleistä
Jos haluat lisätietoja tämän testin suorittamisesta, katso s. 408.
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23.4.3

Röntgenvaroitusvalon testi (vuosittain)

Tarkastuksen laajuus
Näillä testeillä tarkistetaan varoitusvalojen toiminta valvonta- ja hoitohuoneessa.

Tarkastusta koskevia taustatietoja
Varoitusvalo on aktiivinen, kun röntgenkuvan ottamiseen tarvitaan vain yksi lisätoimi: käyttäjän tila
konsolista. Jos ExacTrac-konsoli on asennettu, säteilytyspainike syttyy palamaan vihreänä.
• ExacTrac-varoitusvalot vilkkuvat 0,6 hertsin rytmissä.
• Katso mukautetun varoitusvalon suorituskykyä koskevat tiedot asiakasasennuksen tiedoista.

Tarkastusvaatimukset
Tarkista varoitusvalojen tila:
• kun järjestelmä aktivoi valot
• kun se pitää ne sammutettuina.

Varoitusvalojen tarkastuksessa tarvittavat työkalut
• ExacTrac-ohjelmiston on oltava käynnissä tämän testin yhteydessä.
• Tallennuslaite, esim. kannettavan tietokoneen verkkokamera (vain jos varoitusvaloja ei nähdä
hoitohuoneen ulkopuolelta).

Tarkastuksen valmisteleminen
Vaiheet
1.

Jos et näe hoitohuoneen varoitusvaloa huoneen ulkopuolelta, asenna tallennuslaite niin,
että hoitohuoneen varoitusvalo on näkyvissä.

2.

Käynnistä ExacTrac-ohjelmisto.

Varoitusvalojen tarkastus ja asiakirjat
Suorita testi alla olevien taulukoiden kuvauksen mukaisesti ja merkitse tulossarakkeeseen
HYVÄKSYTTY tai HYLÄTTY. ILK-tarkastus suoritetaan hyväksytysti, jos kaikkien alla olevien
taulukoiden sovellettavien testien tulokset on merkitty sarakkeessa hyväksytyiksi.

Varoitusvalojen näönvaraiset testit
Tutki näissä testeissä varoitusvaloja ja tarkista, reagoivatko ne odotetulla tavalla. Koska et voi olla
hoitohuoneessa, kun röntgenkuvaukset ovat käytettävissä, hoitohuoneen varoitusvalon toiminta
on ehkä tallennettava käyttäessäsi ExacTrac-ohjelmistoa.
Vaihe

Testi

1.

Salli röntgentoiminnot ExacTrac-ohjelmistossa avaamalla X-Ray
Test Acquisition -välilehti. Testi suoritetaan hyväksytysti, jos molemmat varoitusvalot vilkkuvat 0,6 hertsin rytmissä.

2.

Poistu ExacTrac-ohjelmistossa X-Ray Test Acquisition -välilehdeltä. Testi suoritetaan hyväksytysti, jos molemmat varoitusvalot sammuvat.
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23.4.4

MV-säteen eston testi (vuosittain)

Tarkastuksen laajuus
Tällä testillä tarkistetaan, että MV-säteen estolukitus Elekta-lineaarikiihdyttimen integraatiota
varten toimii oikein.

Tarkastusta koskevia taustatietoja
MV-säteen estolukituksen signaalin muodostaa ET LIN -liitäntäosa, minkä jälkeen signaali siirtyy
kaapelia pitkin Elekta-lineaarikiihdyttimeen. ET LIN -liitäntäosa voi havaita ja ilmaista sisäisiä
virheitä, ennen kuin ne johtavat kasvaneeseen riskiin. Elektroniikka ei kykene havaitsemaan
virheitä liitäntäkaapelissa.
Tällä testillä tarkistetaan, ettei liitäntäkaapeli ole vioittunut ja ettei ET LIN -liitäntäosa osoita
sisäisiä virheitä.

Tarkastusvaatimukset
Virhe voidaan havaita tutkittavan MV-säteen estolukituksen ollessa aktiivisessa tai inaktiivisessa
tilassa. Molemmat tilat on testattava.
• Aktiivinen tila: MV-säteen estosignaali asetetaan sillä tarkoituksella, että lineaarikiihdyttimen
MV-säde voidaan aktivoida.
• Inaktiivinen tila: MV-säteen estosignaali poistetaan sillä tarkoituksella, että lineaarikiihdyttimen
MV-säde on estetty, eikä sitä voida käynnistää.
MV-säteen estotarkastuksessa tarvittavat työkalut: mikä tahansa kameranauhuri kaapin LEDvalojen tarkkailuun, esim. verkkokameralla varustettu kannettava tietokone.

Valmistelu
Tätä testiä ei tarvita, jos Elektan MV-säteen estotoimintoa ei ole asennettu.
Testin aikana ExacTraciin ja lineaarikiihdyttimeen on syötettävä tietyt toiminnallisen työnkulun
vaiheet valvontahuoneesta käsin samalla, kun tiettyjä ExacTrac-kaapin LED-valoja tarkkaillaan.
Aseta kameranauhuri nauhoittamaan ET LIN -liitäntäosan etupaneelin LED-valoja (STATUS ja
DIAG). Valmistele ExacTrac- ja lineaarikiihdytinjärjestelmät käyttöä varten.

Tarkastus ja dokumentointi
Suorita testit alla kuvattujen testivaiheiden mukaisesti ja merkitse aktiivisen ja inaktiivisen testin
TULOS-sarakkeeseen HYVÄKSYTTY tai HYLÄTTY. Koko testin tulos on HYVÄKSYTTY, jos
kaikkien testien kohdalla on HYVÄKSYTTY.

Testin vaiheet
Inaktiivinen testi:
Suorita potilaan asemoinnin työnkulku hoitoa varten ExacTrac-järjestelmässä. Varmista, että
ExacTrac-järjestelmä näyttää epätarkan asennon. Yritä käynnistää MV-säde lineaarikiihdyttimen
konsolista.
Testivaihe hyväksytään, jos:
Olosuhde

Hyväksymisehdot

Tulos

ExacTrac näyttää epätarkan
asennon

Lineaarikiihdyttimen MV-säde
estetään

ET LIN:n LED-valot STATUS ja
DIAG eivät pala

Aktiivinen testi:
Suorita potilaan asemoinnin työnkulku hoitoa varten ja ExacTrac-järjestelmässä. Varmista, että
ExacTrac-järjestelmä näyttää tarkan asennon. Yritä käynnistää MV-säde lineaarikiihdyttimen
konsolista.
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Olosuhde

Hyväksymisehdot

ExacTrac näyttää tarkan asen- Lineaarikiihdyttimen MV-säde
non
voidaan käynnistää

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

Tulos
ET LIN:n LED-valo STATUS
palaa ja DIAG ei pala

423

STI: toiminnalliset testit

23.4.5

Lukitustesti (vuosittain)

Tarkastuksen laajuus
Tämä testi sisältää kaikki ExacTrac Electronic Rackin ILK- (lukitus-) viivat, jotka edustavat
ExacTracin toiminnan ratkaisevan tärkeitä ohjaussignaaleja. Ne ilmoitetaan yhdessä
diagnostisten LED-kuvioiden kanssa ET ILK -sisäkkeen etuosan LED-sarakkeissa 2 ja 4. Tätä
testiä ei sovelleta sarakkeiden 1 ja 3 yksinkertaisiin DIO-signaaleihin.
ILK LED -valot on merkitty numeroilla 1–16:
Merkkivalo

Osa

Merkkivalo

Osa

1

EMO

9

MEL HW

2

OVI

10

(varattu)

3

RÖNTGENVAROITUS

11

(varattu)

4

RÖNTGENSÄTEILYTYS

12

(varattu)

5

Törmäyksenesto

13

(varattu)

6

MEB TRT

14

MV IsOff

7

MEB CON

15

(varattu)

8

JÄRJ. POIS PÄÄLTÄ

16

(varattu)

Tarkastusta koskevia taustatietoja
Normaaliolosuhteissa järjestelmässä näytetään vain kelvolliset ILK-tilat, jolloin LED-valot ovat pois
päältä tai palavat vihreinä. Jos ilmenee yksittäinen laitteen toimintahäiriö, vastaava ILK LED -valo
muuttuu punaiseksi yhdessä tai molemmissa aiotuista tiloista, jolloin ILKin täytyy aina olla pois
käytöstä.
Joissakin lukituksissa saatetaan näyttää lyhyen siirtymäajan aikana punainen LED-valo: ETkonsolin röntgenpainikkeessa on kaksi kytkintä, jotka suljetaan peräkkäin, kun painiketta
painetaan. Jos painat painiketta hitaasti, EXPOSE ILK muuttuu punaiseksi ja sen jälkeen
vihreäksi ilmoittamaan säteilytyksestä. Toisena esimerkkinä on ET-heiluri: Jos painat vain yhtä
painiketta, ILK MEB_TRT muuttuu punaiseksi, kunnes painetaan molempia painikkeita. Nämä
siirtymäajan vaikutukset ovat normaaleja, eikä niitä katsota virheiksi.

Tarkastusvaatimukset
Virhe on näkyvissä inaktiivista tilaa testattaessa:
• Inaktiivisen tilan testit:
Hienovaraisempi virhe tulee voimaan tarkoituksellisesti inaktiivisessa tilassa. Siinä tapauksessa
virhe ei muuta järjestelmän toimintaa, mutta se on tarkistettava ja poistettava tämän tarkastuksen
aikana.

ILK-tarkastuksessa tarvittavat työkalut
• Mikä tahansa kameranauhuri kaapin LED-valojen tarkkailuun, esim. verkkokameralla varustettu
kannettava tietokone.

Tarkastuksen valmisteleminen
• Joitakin testejä ei ehkä sovelleta, sillä ne riippuvat järjestelmän kokoonpanosta. Tarkista, mitä
ILK-signaaleja laitteistossa ei käytetä, ja merkitse niiden kohdalle Ei sovelleta.
• Joissakin testeissä laitteita on käytettävä valvonta- tai hoitohuoneessa ILK-etulevyn LED-valoja
tarkkailtaessa. Voit tallentaa ILK LED -valojen toiminnan asentamalla ET ILK -sisäkkeen eteen
verkkokameran tai kameranauhurin. Tallenna LED-valot oleskellessasi valvonta- tai
hoitohuoneessa ja tarkista sen jälkeen tallenne.
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• Lineaarikiihdyttimen on oltava online-tilassa, sillä se toimii lineaarikiihdyttimen tyypin mukaan
ILK-signaalien lähteenä.

ILK-tarkastus ja asiakirjat
Suorita testit taulukoiden s. 425 ja s. 425 kuvausten mukaisesti ja merkitse tulossarakkeeseen
HYVÄKSYTTY tai HYLÄTTY. ILK-tarkastus suoritetaan hyväksytysti, jos kaikkien alla olevien
taulukoiden sovellettavien testien tulokset on merkitty sarakkeessa hyväksytyiksi.

ILK-testit ja telineen elektroniikka
Alla olevat testit voidaan suorittaa telineessä kytkemällä johdot ET ILK -sisäkkeeseen.
Ensimmäiset tarkastukset suoritetaan telineen etuosassa kytkemällä liittimet ja yksittäiset
johtosillat.
Merkkivalo

ILK-nimi

Inaktivointitesti

1

EMO_Gd

Irrota EXT ILK -liitin.

1

EMO_Gd

Irrota Varian ILK -liitin.

5

No_COL

Irrota Varian ILK -liitin.

14

MV_IsOff

Irrota säteilykeilan tilajohto.

Tulos: LED pois päältä

ILK-testit hoitohuoneessa
Tallenna alla olevissa testeissä LED-valot ja suorita testit hoitohuoneessa. Käyttäjän liiketilan
antamiseksi ExacTrac-ohjelmiston on oltava käynnissä, ja on siirryttävä työnkulkuasentoon, jossa
ExacTrac-heiluri on aktivoitu.
Merkkivalo

ILK-nimi

Inaktivointitesti LED-valon ollessa pois päältä

2a

OVI

Avaa ovi, kulje valoesteen
läpi jne.

6b

MEB_TRT

Paina VAIN heilurin takaosan alempaa näppäintä.

9c

MEL_HW

Muita vaiheita ei tarvita.

Tulos: LED pois päältä

Yksittäisiin testeihin voidaan merkitä N/A (ei sovelleta) seuraavissa kokoonpanoissa:
a

Ovikytkintä ei ole asennettu.

b

ET-heiluria ei ole asennettu.

c

Varian-heiluria ei ole asennettu.

ILK-testit valvontahuoneesta käsin
Tallenna alla olevissa testeissä LED-valot ja suorita testit valvontahuoneessa. ExacTracohjelmiston on oltava käynnissä, ja on siirryttävä työnkulkuasentoon, jossa ExacTrac-konsolin
liikepainikkeet on aktivoitu (LED 7 -testeissä) ja jossa röntgenkuvaukset ovat mahdollisia (LED 3ja 4-testeissä).
Merkkivalo

ILK-nimi

Inaktivointitesti

3a

XR_WARN

Poistu röntgentestikuvauksen välilehdeltä.
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Merkkivalo

ILK-nimi

Inaktivointitesti

Tulos: LED pois päältä

4b

XR_EXP

Paina säteilytyspainiketta
ET-konsolissa, kun se EI
ole aktivoitu.

7c

MEB_CON

Paina ET-konsolissa molempia liikepainikkeita, kun
niitä EI ole aktivoitu.

8d

SYS_OFF

Muita vaiheita ei tarvita.

Yksittäisiin testeihin voidaan merkitä N/A (ei sovelleta) seuraavissa kokoonpanoissa:
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a

Telineeseen ei ole asennettu ET DXR -sisäkettä.

b

ET-konsolia ei ole asennettu.

c

Telineeseen ei ole asennettu ET COU1 -sisäkettä.

d

ET-konsolia ei ole asennettu.
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23.5

Vahingoittuneen laitteiston käsittely

23.5.1

Tilanteet, joissa järjestelmää ei saa käyttää

Havaittu vahinko
Järjestelmää tai järjestelmän osia ei saa käyttää seuraavissa tilanteissa:
• Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut tai hankautunut.
• Järjestelmään on päässyt vuotamaan nestettä.
• Järjestelmä ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita noudatetaan.
• Järjestelmän osia on tiputettu tai sen kaappi on vahingoittunut.
• Järjestelmän osien suorituskyky on selvästi heikentynyt, mikä on merkki huoltotarpeesta.
• Järjestelmästä vuotaa nestettä.
• Järjestelmästä nousee savua.

Korjaustoimet
• Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto välittömästi verkkovirrasta.
• Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen (katso s. 13).
• Kiinnitä laitteeseen sopiva huomautus (esim. ”ÄLÄ KÄYTÄ”), jottei kukaan käytä sitä
vahingossa.
Jos jatkat tarkastuksessa vialliseksi havaitun laitteiston käyttöä, vaarannat potilaan
terveyden.
Jos erotusmuuntajaan tulee toimintahäiriö, sen vian saa yrittää määrittää vain valtuutettu
ammattihenkilö.
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23.5.2

Vahingoittuneen laitteiston palautus

Vahingoittuneesta laitteistosta ilmoittaminen
Kaikista laitteistovahingoista on ilmoitettava välittömästi Brainlabin asiakastukeen.
Brainlabin asiakastuki pyytää sinulta seuraavat tiedot:
• viallisen osan sarjanumero (merkitty osaan)
• ongelman kuvaus.

Korjaus ja vaihto
Brainlabin asiakastukihenkilö
• antaa sinulle korjauksen tai laitteiston vaihdon kustannusarvion
• kertoo, milloin järjestelmä on taas toimintakunnossa (yleensä 48 tunnin kuluessa).

Vahingoittuneen laitteiston poistaminen
Poista vialliset osat vain, jos Brainlabin asiakastuki neuvoo niin tekemään.

Palautusohjeet
• Käytä sopivaa pakkausmateriaalia ja kääri ja pakkaa kukin viallinen osa asianmukaisesti
omaan alkuperäislaatikkoonsa, korvaavan tuotteen laatikkoon tai muuhun sopivaan laatikkoon
niin, ettei se pääse vahingoittumaan kuljetuksen aikana.
• Täytä ja palauta RMA-lomake (materiaalipalautuksen lupalomake), joka on lähetetty sinulle
faksilla tai joka on toimitettu vaihto-osan mukana.
• Teippaa laatikko kunnollisesti kiinni.
• Toimita viallinen tuote johonkin palautusosoitteista. Ellet ole varma, mihin tuote tulee palauttaa,
ota yhteys omaan Brainlabin asiakastukihenkilöösi.

Palautusosoitteet
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Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Saksassa

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
Yhdysvallat

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibauram
Minato-ku
Tokyo 108-0023
Japani

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hong Kong
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23.6

ExacTrac-verkkointegrointi (IEC 80001),
viruksentorjuntaohjelmisto, I-help

23.6.1

Yleiskuvaus

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
Varmista turvallinen verkkoyhteys potilastietojen siirron ja hoidon aikana. Brainlab
määrittää verkkoa koskevat vähimmäisvaatimukset.
Brainlab suosittelee, että järjestelmä suojataan huippuluokan
viruksentorjuntaohjelmistolla. Vastuussa oleva organisaatio (esim. asiakas) on vastuussa
asennuksesta ja kunnossapidosta ja sen on otettava Brainlabin suositukset huomioon.
Huomaa, että jos viruksentorjuntaohjelmistoa ei ole määritetty Brainlabin suositusten
mukaisesti, se saattaa vaikuttaa kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn, esim.
reaaliaikaisiin kuvauksiin.
Älä asenna hotfix-korjauksia yms. hoidon tai tietojen tuonnin ja viennin aikana.

Asenna vain alkuperäisten valmistajien julkaisemia päivityksiä.

Älä lataa tai asenna päivityksiä, hotfix-korjauksia yms. ExacTracin ollessa käytössä.
Asenna vain tietoturvapäivityksiä ja kriittisiä päivityksiä. Älä koskaan päivitä
laitteistokomponenttien ajuria.
ExacTrac- ja lineaarikiihdytinasennuksen jälkeen molemmilla järjestelmillä on oltava niille
varattu staattinen IP-osoite. Älä käytä dynaamisia IP-osoitteita.
Brainlab suosittelee, että Microsoft Updates (Microsoft-päivitykset) otetaan käyttöön sitä
mukaa, kun niitä tulee saataville. Vain tietoturvapäivityksiä ja Microsoftkäyttöjärjestelmäpäivityksiä voidaan asentaa, paitsi ei hoidon aikana. Brainlab kehottaa
lataamaan ja asentamaan päivitykset järjestelmän sammutuksen yhteydessä. Älä koskaan
päivitä laitteistokomponenttien ajuria.
Kun ExacTrac on yhteydessä verkkoon, ExacTrac-järjestelmän turvallisen ja tehokkaan
käytön takaamiseen vaaditaan vakaa, luotettava ja turvallinen verkkoympäristö ja -yhteys.
Potilastietojen siirron tai potilaan hoidon aikana ilmenevät verkkoyhteysongelmat saattavat
keskeyttää työnkulun ja johtaa potilaan asennon röntgenkuvauksen kaltaisten hoidon
osien toistamiseen.
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Vakiointegraatio

Kuva 186
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Elekta-integraatio

Kuva 187

Johdanto
Seuraavat tiedot on tarkoitettu sairaalan lääkinnällisen tietotekniikkaverkoston
riskinhallintapäällikölle standardien IEC 80001-1:2010 ja IEC 60601-1:2005 mukaisten tehtävien
suorittamiseen.
1. IT-verkkoyhteyden tarkoitus
Brainlab-järjestelmä voi ladata ja tallentaa tiedostojärjestelmien, PACS:n tai modaliteetin
lääketieteelliset kuvatiedot. Potilastiedot, muun muassa siirto, säteilykeilan hyväksyntä ja
kartiokeila-TT-kuvat siirretään verkon välityksellä ExacTracista R&V-järjestelmään,
lineaarikiihdyttimeen.
2. IT-verkon tarvittavat ominaisuudet
Brainlab-järjestelmä siirtää lääketieteellisiä kuvatietoja sairaalaverkon järjestelmien välillä. Näitä
järjestelmiä ovat yleensä R&V-järjestelmät, modaliteetit ja tiedostojen tallennusjärjestelmät.
Verkossa siirrettävän lääketieteellisen kuvatiedon keskimääräinen koko on 100–500 Mt.
Valinnainen:
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• Käyttäjiä hallitaan liittämällä Brainlab-järjestelmä sairaalan toimialueeseen.
• Brainlab tarjoaa järjestelmän etätukea, joka edellyttää Internet-yhteyttä.
3. IT-verkon tarvittavat määritykset
Brainlab-järjestelmä edellyttää palomuurin käyttöoikeuksia seuraavassa kohdassa 4 luetelluille
palveluille.
4. Verkkoyhteyden tekniset määritykset, mukaan lukien suojausmääritykset
Brainlab-järjestelmä sisältää seuraavat verkkoyhteydet:
4.1 Brainlab-järjestelmän fyysinen yhteys
Järjestelmä on liitetty IT-verkkoon 10/100/1000 Base-T -yhteydellä.
• Suositeltu nopeus on 1 Gt. Vähimmäisnopeus on 10 Mt.
• Verkon viiveen on oltava alla 100 ms.
• Verkon on oltava täysin kytkettynä.
4.2 Brainlab-järjestelmän ja R&V-järjestelmän/suunnittelujärjestelmän/PACS-järjestelmän/
modaliteetin välinen logiikkayhteys
• Protokollat: DICOM Query-Retrieve ja Push (DICOM-kysely, -haku ja -siirto)
• Portit: 104/TCP/saapuva + lähtevä, 11112/TCP/saapuva ja lähtevä
4.3 Brainlab-järjestelmän ja muiden Brainlab-järjestelmien tai sairaalan tiedostojen
tallennusjärjestelmien välinen logiikkayhteys
• Protokollat: CIFS
• Portit: 445/TCP/saapuva + lähtevä
4.4 Brainlab-järjestelmän ja sairaalan toimialueen ohjauskoneen välinen logiikkayhteys
• Protokollat: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Portit: 445/TCP/UDP/lähtevä, 88/TCP/UDP/lähtevä, 389/UDP/lähtevä, 53/TCP/UDP/lähtevä
4.5 Brainlab-järjestelmän ja Brainlabin asiakastuen välinen logiikkayhteys
• Protokollat: iHelp (Axeda)
• Portit: 443/TCP/lähtevä kohteisiin: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com,
ghjap1.axeda.com, ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Brainlab-järjestelmän ja asiakastietokoneiden välinen logiikkayhteys
• Protokolla: VNC
• Portti: 5900/TCP/saapuva
4.7 Brainlab-järjestelmän ja muun lineaarikiihdyttimen (Varian) välinen logiikkayhteys
• Protokolla: ADI (Auxiliary Device Interface, lisälaiteliitäntä)
• Portti: 56050/TCP/saapuva + lähtevä
4.8 Brainlab-järjestelmän ja muun lineaarikiihdyttimen (Elekta) välinen logiikkayhteys
• Protokolla: Elekta-protokolla
• Portti: 135, 1801, 2101 /TCP/saapuva + lähtevä
5. Brainlab-järjestelmän ja IT-verkon välinen tarkoitettu tietovirta
Brainlab-järjestelmä koostuu tavallisesti seuraavista tietovirroista:
5.1 Käyttäjätodennus
Brainlab-järjestelmän käyttäjätodennus suoritetaan paikallisten käyttäjätilien tai sairaalan
toimialueen ohjauskoneen avulla.
5.2 Lääketieteellisten kuvatietojen lataaminen
Lääketieteelliset kuvatiedot siirretään DICOM -kyselyllä/-haulla tai R&V-järjestelmän/
suunnittelujärjestelmän/PACS-järjestelmän/modaliteetin välisellä siirrolla sekä (sairaalan) jaetuista
verkkoresursseista.
5.3 Muokattujen lääketieteellisten kuvatietojen tallennus
Muokatut lääketieteelliset kuvatiedot tallennetaan paikalliselle kovalevylle tai sairaalan jaettuihin
verkkoresursseihin.
5.4 Yhdistämisen hyväksyntä
ExacTrac-järjestelmää voidaan käyttää etänä VNC:n välityksellä yhdistämisen hyväksyntään.
5.5 Potilaan asemointi ja säteilykeilan hyväksyntä
ExacTrac ja lineaarikiihdytinjärjestelmä harjoittavat sisäistä viestintää potilaan asemointia ja
säteilykeilan hyväksyntää varten.
5.6 Brainlab-etätuki
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Brainlab-järjestelmän etätuki edellyttää Brainlab-tukipalvelinten yhteyttä.
6. IT-verkon virheistä aiheutuvat vaaratilanteet
IT-verkon toimintahäiriö saattaa johtaa hoidon keskeytymiseen tai sen toistamisen tarpeeseen.
Tämä saattaa johtaa potilaan tarpeettomaan KV-kuvantamiseen.
7. Tekniset tiedot ja tekniset oppaat
Seuraavat asiakirjat ovat saatavilla pyydettäessä:
7.1 Esiasennusohje
7.2 FDA- ja CE-ilmoitukset
7.3 DICOM-vastaavuusvakuutukset: http://www.brainlab.com/dicom
8. Suositellut tuotemääritykset
Brainlab-huoltoinsinööri asentaa ja määrittää Brainlab-järjestelmän asiakkaan tarpeiden mukaan.
Myöhemmät muutokset voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen.
9. Tunnetut yhteensopimattomuudet ja rajoitukset
Brainlab-järjestelmä edellyttää IPv4-protokollaa tukevaa verkkoa. Se ei ole yhteensopiva IPv6version kanssa.
10. Tuotteen korjaukset ja takaisinvedot
Brainlab ilmoittaa asiakkaille, jos poikkeamia havaitaan.
11. Internet-turvallisuusilmoitukset
Brainlab ilmoittaa asiakkaille havaitsemistaan Internetin turvallisuusongelmista ja tarjoaa
tarvittavat ohjelmistopäivitykset.
12. Yleisiä tietoja IEC 60601-1 -standardin 3. painoksesta, luku 14.13 (PEMS-yhteys muihin
laitteisiin VERKON/TIETOJEN LIITÄNNÄN kautta)
Brainlab-järjestelmän yhdistäminen muita laitteita sisältäviin verkkoihin voi aiheuttaa aiemmin
tunnistamattoman riskin potilaille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Vastuussa olevan
organisaation tulee tunnistaa, analysoida, arvioida ja hallita näitä riskejä. Verkon myöhemmät
muutokset voivat aiheuttaa uusia riskejä ja vaatia lisäanalysointia. Verkon muutoksia ovat:
• verkkomääritysten muutokset
• lisäkohteiden liittäminen verkkoon
• kohteiden poistaminen verkosta
• verkkoon yhdistettyjen laitteiden päivittäminen
• verkkoon yhdistettyjen laitteiden muuttaminen.
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23.6.2

Viruksentorjuntaohjelmisto

Vaatimukset
•
•
•
•

Älä päivitä viruksentorjuntaohjelmistoa hoidon aikana.
Viruksentorjuntaohjelmisto ei saa suorittaa kiintolevyaseman virustarkistusta hoidon aikana.
Älä käytä viruksentorjuntaohjelmistoa tehokkaan suojauksen tilassa hoidon aikana.
Älä poista ExacTrac-kansion (D:/Brainlab) virustarkistuksen yhteydessä tiedostoja tai aseta
tiedostoja karanteeniin.
• Viruksentorjuntaohjelmistot ovat sallittuja vain, jos käytössä on ExacTrac 6.x.

Testatut viruksentorjuntaohjelmistot
Järjestelmässä on testattu seuraavat viruksentorjuntaohjelmistot:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG).

Muut viruksentorjuntaohjelmistot
Jos käytetään muita viruksentorjuntaohjelmistoja, sairaala on vastuussa ohjelmiston arvioinnista
ja käytöstä. Brainlab ei suosittele näiden viruksentorjuntaohjelmistojen käyttöä ExacTracin käytön
yhteydessä.
Brainlab suosittelee, että järjestelmä suojataan huippuluokan viruksentorjuntaohjelmistolla.
Vastuussa oleva organisaatio (esim. asiakas) on vastuussa asennuksesta ja kunnossapidosta ja
sen on otettava Brainlabin suositukset huomioon. Huomaa, että jos viruksentorjuntaohjelmistoa ei
ole määritetty Brainlabin suositusten mukaisesti, se saattaa vaikuttaa kielteisesti järjestelmän
suorituskykyyn, esim. reaaliaikaisiin kuvauksiin.
Viruksentorjuntaohjelmisto saattaa vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Tämän vuoksi
viruksentorjuntaohjelmisto on määritettävä niin, että päivityksiä, järjestelmän virustarkistuksia tai
erityisiä työmääriä ei suoriteta ExacTracin käytön aikana eikä etenkään hoidon aikana.
Vain verkon virustarkistukset sallitaan, jos ne vaikuttavat erilaisiin viestintätehtäviin, muun muassa
potilastietojen lataukseen tai tallennukseen.

Määritykset
Brainlab suosittelee:
• Määritä viruksentorjuntaohjelmisto niin, että seuraavia kohteita ei muokata:
- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData
• Poista käytöstä muut virustentorjuntaohjelmiston ominaisuudet, kuten verkkoselaimen/
sähköpostin tarkistusohjelmiston, ylimääräisen palomuurin yms.
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23.6.3

iHelp

Yleistä
iHelp-asiakas on Axeda-yhtiön tarjoama asiakkaiden järjestelmiin asennettu ohjelmistotyökalu,
jonka avulla Brainlabin työntekijät voivat käyttää näitä järjestelmiä. Tätä työkalua voidaan käyttää
avun antamiseen ja suorittamaan järjestelmän ensimmäiset tarkastukset järjestelmävaurioiden
yms. tapauksessa.
Kaikkien istuntojen etäohjaus on aina sallittava ExacTrac-työasemassa, kun Brainlabin
asiakastuki pyytää etäkäyttöyhteyttä iHelpin välityksellä.
iHelp on määritettävä manuaalisesti käynnistettäväksi. Älä käynnistä iHelpiä
automaattisesti.
Älä käytä iHelpiä ExacTracin käytön aikana tai etenkään hoidon aikana.

ExacTrac-järjestelmää on valvottava etäyhteyden ollessa aktiivinen ja iHelpin ollessa
käynnissä. iHelp-sovellus on suljettava välittömästi etäkäyttöistunnon jälkeen.

Turvallisuusongelmat
•
•
•
•

Asiakkaan ja asiakastuen välinen SSL-salattu yhteys.
iHelpin oltava päällä, jotta asiakas voi myöntää Brainlabille oikeuden sen käyttöön.
Siirretään vain näyttökuvat, ei potilastietoja.
Asiakastuki näkee saman näytön kuin asiakas, piilokäyttö ei ole mahdollista.

Vaatimukset
• Avaa palomuurin portti 443.
• Vaihtoehtoinen portti: 17002.
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24 ALGORITMIT
24.1

Kalibrointi

Isosentrin kalibrointi
Lineaarikiihdyttimen isosentrin sijainnin määritys on tärkeä ja pakollinen kalibrointiprosessi. Tämä
sijainti toimii kaikkien ExacTracin laskelmien perustana. Kaikki etäisyydet näytetään suhteessa
tähän pisteeseen. Isosentrin kalibrointifantomia käytettäessä alkupiste määritetään seinälaserien
avulla. Vaihtoehtoisesti Winston-Lutz-testin tulosta voidaan soveltaa isosentriasentoon käyttämällä
Radiation Isocenter Calibration -toimintoa, mikä parantaa järjestelmän tarkkuutta entisestään.
Järjestelmä tietää tämän pisteen perusteella täsmälleen lineaarikiihdyttimen ja potilaspöydän
geometrisen kohdistuksen suhteessa infrapunakamerajärjestelmään. Niinpä sen ansiosta potilaat
voidaan asemoida mahdollisimman tarkasti hoitoa varten.

Ympyrän havaitseminen
ExacTrac X-Ray -kalibrointifantomin markkerit heijastuvat tummina ympyröinä litteille paneeleille.
Niiden sijainti määräytyy niiden luontaisen gradienttijakauman mukaan. Siksi koko ympyrää ei
tarvitse nähdä. Renkaiden koko ja tunnettu muoto otetaan huomioon, jotta ne voidaan paikallistaa
yksitellen.
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24.1.1

Röntgenkalibrointi

Yleistä
Potilaiden tarkka asemointi sädehoidon aikana on oleellisen tärkeää suurta tarkkuutta edellyttävän
hoidon kannalta. Kallon ulkopuolinen sädehoito perustuu pitkälti ihomarkkereihin, joiden avulla
potilas asemoidaan. Ihon siirtymisen ja markkerien ja isosentrin välisten suurten etäisyyksien
vuoksi suuretkin asemointivirheet ovat mahdollisia. Seuraavassa kuvataan röntgenpohjainen
järjestelmä, joka parantaa potilaan asemointia.

Oletus
Hoitoalueelle kiinnitetään kaksi röntgenputkea, joiden määritysominaisuudet tunnetaan.
• Lineaarikiihdyttimen päälle kiinnitetään puolestaan kaksi litteää paneelia. Röntgenputkien ja
litteiden paneelien väliset tilasuhteet tunnetaan.
• Ennalta asemoidun potilaan isosentrin alueelta otetaan kaksi röntgenkuvaa (yksi kummallakin
putkella).
• Näitä kuvia verrataan kahteen simuloituun röntgenkuvaan. Nämä simuloidut kuvat ovat DRRkuvia, jotka on luotu TT-tiedoista.
• Potilas on asemoitu oikein, jos röntgenkuvien ja DRR-kuvien luurakenteet täsmäävät.
• Jos ne eivät täsmää, ne on saatava täsmäämään muuttamalla potilaan asentoa.
• Tämä muutos voidaan laskea ottamatta uusia röntgenkuvia.

Korjaustoimenpide
Ensin on määritettävä röntgenputkien määritysominaisuudet litteiden paneelien suhteen
kalibroimalla ne. Brainlab käyttää kummallekin röntgenputkelle neulanreikäkameramallia, koska
se on yksinkertainen ja sen ansiosta kuvien vertailu todellisuuteen onnistuu tehokkaasti.
• Neulanreikäkameramallissa tietyn kohdan projisoitu sijainti saadaan seuraavilla kaavoilla:

p11 x + p12 y + p13 z + p14
=u
p31 x + p32 y + p33 z + p34
p21 x + p22 y + p23 z + p24
=v
p31 x + p32 y + p33 z + p34
• Kalibrointi tarkoittaa tuntemattomien parametrien määritystä.
• Kalibroinnin aikana pöydälle asetetaan kalibrointifantomi. Fantomiin on upotettu useita renkaan
muotoisia kalibrointimarkkereita, joiden tila-avaruudelliset sijainnit tiedetään.
• Toinen kalibrointifantomin heijastusmarkkerisarja (jonka infrapunakamerajärjestelmä näkee)
mahdollistaa fantomin sijainnin määrityksen lineaarikiihdyttimen koordinaattijärjestelmän
suhteen.
• Kummallakin putkella on otettava yksi röntgenkuva kalibrointifantomista. Näin saadaan kuvat,
joissa kalibrointimarkkerit näkyvät selvästi. Tehokas markkerien tunnistusalgoritmi määrittää
niiden asemat pikselitason tarkkuuttakin tarkemmin. Kuva 188 esittää simuloitua kuvaa
fantomista.
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Markkereiden sijainnit litteällä paneelilla

Kuva 188
• Kalibrointimarkkerien kolmiulotteisten (3D) ja vastaavien kaksiulotteisten (2D) sijaintien sarjan
avulla neulanreikäkameramallin tuntemattomille projisointiparametreille voidaan muodostaa
määritysyhtälöt.
• Mainitut parametrit määritetään ratkaisemalla projisointivirheiden minimointiongelma. Tämä
minimointiongelma voidaan ratkaista tehokkaasti perustekniikoilla.
• Koska nyt tunnetaan neulanreikäkameramalli (yksi kummallekin röntgenputkelle), sillä voidaan
luoda DRR-kuvia, joita voidaan sitten vertailla potilaan röntgenkuviin ja joilla potilaan asemointi
voidaan tarvittaessa korjata.
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Kuvantamisgeometria

24.2

Kuvantamisgeometria

Yleistä
Röntgensäteisiin perustuvaa potilasaseman korjausta varten lattialla olevasta röntgenputkesta
otetaan kaksi röntgenkuvaa litteään paneeliin. Järjestelmän kaikki yksittäiset parametrit mitataan
asennuksen hyväksyntätestauksen aikana ja tarkistetaan uudelleen järjestelmän jokaisen
kalibroinnin yhteydessä.

Kuva 189

Kuva 190

440

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

ALGORITMIT

24.3

Implantoituihin markkereihin perustuva kohteen
paikannus

24.3.1

Yleiskuvaus

Yleistä
Implantoituja säteilyä läpäisemättömiä viitemarkkereita käytetään helpottamaan potilaan
asemointia sädehoitoja varten sellaisilla kehon alueilla, joilla sisäelinten liikkumisesta johtuva
kohdealueen liikkuminen on todennäköistä. Implantoituja markkereita käytetään varsinaisen
kohteen sijasta.
Implantteihin perustuvaan kohdepaikannukseen sisältyvät seuraavat vaiheet:
• Markkereiden implantointi kohteen lähelle
• Hoidon suunnitteluun käytettävän TT-tietojoukon kuvaus
• TT-tietojoukon implanttien tunnistaminen
• Implantin tunnistaminen hoitoistunnon aikana otetuista röntgenkuvista ja tunnistettujen
implanttien täsmääminen TT-tietojoukossa määritetyn implanttikuvion kanssa
• TT:ssä määritettyjen ja röntgenillä tunnistettujen implanttien välisen yhdistämisen perusteella
suoritettava kohdeasennon laskenta
Kahden viimeisen vaiheen yksityiskohtainen kuvaus on annettu kahdessa seuraavassa osiossa.
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24.3.2

Implantoitujen markkerisijaintien rekonstruointi

Yleistä
TT-tietosarjassa kuvatut markkerit toimivat implantoitujen markkerien yhdistämisen pohjana.
Määrittämällä implantoidut markkerit TT-tietojoukossa määritetään 3D-koordinaatit (xiideal, yiideal,
ziideal) ja implantoidun markkerin alkuperäinen sijainti.

Markkerin projisointi litteälle paneelille
Kun röntgenkalibroinnin järjestelmäparametrit tunnetaan, näiden 3D-markkereiden projisointi
kunkin litteän paneelin pintatasolle voidaan arvioida. Pintatasot vastaavat kunkin vastaavan
röntgenputken todellisten röntgensäteiden projisointitasoja. Tämän vuoksi jokaisen 3D-markkerin
sijainti voidaan projisoida yhden 2D-markkerin sijaintiin pintataso kohti (u1ideal, v1ideal) ja (u2ideal,
v2ideal).
Kunkin yksittäisen röntgenkuvan tunnettuja projisointiominaisuuksia käytetään sen
määrittämiseen, mitkä potentiaaliset 2D-markkerin sijainnit voidaan rekonstruoida 3D-sijainneiksi.
Näin ollen kahdella mahdollisella sijainnilla (u1real, v1real) ja (u2real, v2real) mahdollistetaan kahden
2D-koordinaatin käänteinen projisointi 3D-markkerisijaintiin. Tämä on mahdollista, jos 2Dkoordinaatit on suunnattu samaan pisteeseen.
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)
Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1

Kuva 191
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3D-markkerisijaintien määrittäminen
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u1real, v1real)

Implanted Marker
(u2real, v2real)

Isocenter

Minimum
distance

Tube 1

Reconstructed Implanted Marker
(xireal, yireal, zireal)
Tube 2

Kuva 192
3D-markkerisijainnin määrittämistä edustaa kahden potentiaalisen 2D-markkerin projisointilinjan
leikkauskohta. Koska rakenteet ovat sumeita röntgenkuvissa ja koska molempia kuvia ei ole otettu
tarkalleen samaan aikaan, säteet eivät leikkaa täydellisesti.
Jotta 3D-markkerien sijainnit voidaan rekonstruoida, määritetään molempien säteiden välinen
vähimmäisetäisyys. Ratkaisu on kumpaakin sädettä kohtisuorassa oleva viiva. Jos tämän viivan
pituus on alle viisi millimetriä, ohjelmisto hyväksyy nämä kaksi sädettä leikkaaviksi säteiksi.
Sen jälkeen rekonstruoitu 3D-markkerisijainti (xIreal, yIreal, zIreal) määritetään molempien säteiden
välisessä keskikohdassa.
Hylätään kaikki potentiaaliset 2D-pisteet, joita ei voi rekonstruoida 3D-sijainneiksi.
Kun kaikki 3D-sijainnit on määritetty, näitä sijainteja vertaillaan TT-sarjassa määritettyihin
implantoidun markkerin sijainteihin. Järjestelmä määrittää, mihin potentiaalisiin markkerisijainteihin
TT-sarjan markkerien mallipohja voidaan täsmäyttää.
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24.3.3

Kohdeasennon määrittäminen

Tarkkuus
Implantteihin perustuvan kohteen paikannuksen avulla voidaan suorittaa tarkka kohdennus sillä
ehdolla, että kunkin yksittäisen markkerin asento pysyy muuttumattomana suhteessa kohteeseen
hoidon suunnitteluun käytettävän TT-tietojoukon kuvantamisen ja varsinaisen hoidon välillä, kun
otetaan röntgenkuvia potilaan asemointia varten.
Toisaalta markkerin siirtymistä, jossa yhden tai useamman markkerin asento muuttuu suhteessa
kohteeseen, saattaa ilmetä markkerin siirtymisen ja/tai kudoksen vääristymisen tai kiertymisen
vuoksi kohdealueella. Markkerien mahdollisella siirtymisellä TT-kuvantamisen jälkeen saattaa olla
merkittävä vaikutus hoitoasennon laskentaan, ja se saattaa johtaa potilaan virheelliseen asemaan
ja näin ollen aiotusta poikkeavan kohdetilavuuden säteilyttämiseen.
Tämä johtuu siitä, että markkerin siirtyminen TT-tietojoukossa näkyvien markkereiden ja
röntgenkuvissa näkyvissä olevien markkereiden välillä johtaa epätarkkaan vastaavuuteen, kun
röntgensäteen tunnistama markkerikokoonpano kohdistetaan TT-kokoonpanoon. Markkerien
siirtyminen saattaa myös johtaa röntgenissä implantoitujen markkereiden virheelliseen
määritykseen TT-tietojoukon markkereihin nähden.
Yllä olevat tiedot koskevat sekä ExacTracin käyttämiä täsmäytysalgoritmeja, isometrista
täsmäytystä että painopisteen täsmäytystä. Molempien täsmäytysten kohdennustarkkuus riippuu
kuitenkin tarkoista olosuhteista ja saattaa olla erilaista. Molemmat menetelmät ja niiden rajoitukset
on kuvattu vastaavissa alla olevissa osioissa.

Isometrinen täsmäytys
Isometrinen täsmäytys on ExacTrac-vakiomenetelmä, jolla täsmäytetään implantoituja
markkereita asemointia ja tarkistusta varten, ja sitä sovelletaan kaikkiin markkerikuvioihin, jotka
koostuvat vähintään kahdesta pitkästä tai kolmesta lyhyestä markkerista. Järjestelmä asettaa
röntgenkuvien markkerikuvion TT-kuvaan määritettyjen markkerien päälle pienimmän
neliösumman täsmäytyksellä. Virheellisten täsmäytystulosten eliminoimiseksi käytetään useita
täsmäytyskriteereitä, muun muassa kuvion siirtymä- ja kiertorajoituksia. Jos toleranssirajat
ylitetään tai jos ainutkertaista täsmäävyyttä ei löydy, isometrinen täsmäytys epäonnistuu.
Isometrisella täsmäytyksellä saadaan aikaan kohdeasennon 6D-muunnos (l. siirtymä ja kierto).
Tämän seurauksena täsmäävien virheiden vaikutusta todellisesta kohdeasennosta laskettuun
poikkeamaan suurennetaan tyypillisesti kohteen ja implantoidun markkerikuvion painopisteen
välisellä suurella etäisyydellä (katso alla olevaa kuvaa).
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②

①

③

⑤

④
Kuva 193
Nro

Kuvaus

①

Alustava markkerikokoonpano sellaisena, kun se tunnistetaan TT-kuvatiedoista.

②

Markkerikokoonpano sen jälkeen, kun markkerit M1 ja M2 ovat siirtyneet uuteen asemaan M1' ja M2' sellaisina, kun ne tunnistetaan röntgensäteellä.

③

Ohjelmiston tavoitteena on täsmätä alkuperäiset TT-markkerit (musta) tunnistettuihin röntgenmarkkereihin (punainen). Tuloksena on paras kompromissiyhdistäminen.

④

Markkerin isosentrin sijaintiin siirtymisen vaikutus, mikäli isosentri on lähellä implantoitujen markkereiden painopistettä.

⑤

Markkerin isosentrin sijaintiin siirtymisen vaikutus, mikäli isosentri on kaukana implantoitujen markkereiden painopisteestä.

Näin ollen implanttimarkkerit on sijoitettava kliinisten mahdollisuuksien mukaan niin, että ne
ympäröivät tiiviisti kohdetta ja ihanteellisessa tapauksessa niin, että kaikkien implantoitujen
markkereiden painopiste vastaa kohdeasentoa.
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⑥

⑦
Kuva 194

Nro

Kuvaus

⑥

Markkereiden ihanteellinen sijainti kohteen ja isosentrin ympärillä.

⑦

Markkereiden muu kuin ihanteellinen sijainti, joka vahvistaa kuvattujen vaikutusten seurauksia.

Sopimaton markkerikuvio saattaa johtaa epäonnistuneeseen isometriseen täsmäytykseen, jos
yksi markkeri esim. ajautuu liian kauas tai on vaihtunut toiseen markkeriin vahingossa tai jos
markkeriryhmitys vääristyy.
Jos isometrinen täsmäytys epäonnistuu, vaihtoehtoja on kaksi:
• painopisteen täsmäytys automaattisen täsmäytyksen varmistuksena tai
• toinen isometrinen täsmäytys manuaalisesti kohdistetuilla markkereilla, joissa käytetään Shift
Pattern -toimintoa.
Toisen vaihtoehdon kohdalla suoritetaan manuaalinen yhdistäminen. Napsauttamalla ensin Reset
Pattern ja sen jälkeen Shift Pattern voit siirtää markkerikuvion karkeasti arvioiden sen lopulliseen
asemaan. Tämän jälkeen jokaiselle yksittäiselle markkerille voidaan suorittaa tarkka paikannus.

Painopisteen täsmäytys
Painopisteen täsmäytys on ExacTrac-menetelmä sellaisten implantoitujen markkereiden
täsmäytykseen, jotka koostuvat enintään yhdestä pitkästä tai kahdesta lyhyestä markkerista.
Lisäksi painopisteen täsmäytystä käytetään käyttäjän pyynnöstä epäonnistuneen isometrisen
täsmäytyksen jälkeen asemoinnin ja tarkistuksen aikana.
Painopisteen täsmäytyksellä saadaan aikaan kohdeasennon 3D-muunnos (l. ainoastaan siirtymä).
Toisin kuin isometrisen täsmäävyyden kohdalla, täsmäytysvirheitä ei näin ollen suurenneta
kohteen ja implantoidun markkerikuvion painopisteen välisellä suurella etäisyydellä.
Toisaalta jos kohdealueella tapahtuu todellista kiertymistä, kiertoja ei kompensoida painopisteen
täsmäytyksellä, ja sellaisten virtuaalisten kiertojen suhteen, jotka saadaan aikaan täsmäyttämällä
isometrisen täsmäävyyden virheet, kohteen poikkeamaa suurennetaan kohteen ja implantoidun
markkerikuvion painopisteen välisellä suurella etäisyydellä.
Jos painopisteen täsmäävyys perustuu yksittäiseen pitkään markkeriin, saatavilla ei ole
menetelmiä markkerin potentiaalisen siirtymisen havaitsemiseksi, sillä implantoitujen
markkereiden suhteellista sijaintia koskevia kriteerejä ei voida soveltaa. Jos markkeri on siirtynyt,
painopiste on siirtynyt samaan suuntaan. Näin ollen korjaussiirtymä perustuu potentiaalisesti
markkerin siirtymiseen eikä minkään elimen siirtymiseen.
Varmista, että implantoidut markkerit on täsmäytetty oikein kummassakin kuvajoukossa.
Jos painopisteen täsmäytystä on käytetty, täsmäytys saattaa olla väärin, sillä
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markkerikuvioiden ei tarvitse välttämättä vastata toisiaan kummassakin tapauksessa.
Korjaus koostuu vain siirtymistä; kiertoja ei arvioida.

Moniselitteiset täsmäävyystilanteet
Moniselitteisissä täsmäävyystilanteissa yhden tai useamman markkerin siirtyminen saattaa jopa
johtaa virheelliseen määritykseen yksittäisten röntgen- ja TT-markkereiden välillä. Moniselitteinen
täsmäävyystilanne tarkoittaa, että useampi kuin yksi täsmäävyys on mahdollinen samalla
tarkkuudella. Moniselitteisen täsmäävyyden syitä saattavat olla seuraavat:
• Markkerit, jotka on implantoitu ja jotka ovat näkyvissä röntgenkuvissa mutta joita käyttäjä ei ole
valinnut osaksi markkerikokoonpanoa TT-tietojoukossa.
• Tilanne, jossa kaksi erityistä 2D-markkerikuviota mahdollistaa useamman kuin yhden
geometrisesti oikean 3D-markkerikokoonpanon (moniselitteisyydet).
Isometrisessä täsmäävyydessä mahdolliset moniselitteiset täsmäävyydet johtavat tunnistuksen
epäonnistumiseen, jos moniselitteisten täsmäävyyksien välinen kohdepoikkeama ylittää tietyn
arvon. Tämä johtuu siitä, että moniselitteisten täsmäävyystulosten kohdeasentojen väliset
poikkeamat riippuvat kohteen ja implantoidun markkerikuvion painopisteen välisestä etäisyydestä,
kuten yllä on selitetty.

Automaattinen markkerin tunnistus
ExacTrac tunnistaa röntgenkuvasta implantoidut viitemarkkerit seuraavasti:
• Kuviin lisätään erityinen markkeriydin. Tällä suotimella arvioidaan todennäköisyys sille, että
jokainen pikseli on osa implantoitua markkeria ja että se saa aikaan välikuvan.
• Välikuvat käsitellään alueen kasvatusalgoritmilla, jotta samaan viitemarkkeriin liittyvät alueet
havaitaan.
• Kummastakin kahdesta kuvasta poimitaan kymmenen todennäköisintä viitemarkkerin sijaintia.
Kunkin kuvan tunnettuja projisointiominaisuuksia käytetään sen määrittämiseen, mitkä
potentiaaliset 2D-markkerin sijainnit voidaan rekonstruoida 3D-sijainneiksi. Tätä varten ExacTrac
tarkistaa, mitkä yhden kuvan projektioviivat risteävät toisen kuvan projektioviivojen kanssa. Ne
2D-pisteet hylätään, joita ei voi rekonstruoida 3D-sijainneiksi.
Kun kaikki 3D-sijainnit on määritetty, näitä sijainteja vertaillaan TT-sarjassa määritettyihin
implantoidun markkerin sijainteihin. Järjestelmä määrittää, mihin potentiaalisiin markkerisijainteihin
TT-sarjan markkerien mallipohja voidaan täsmäyttää. Kaikki lisä (valepositiiviset) -sijainnit
hylätään, ja vain todelliset markkerit jätetään jäljelle.
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24.4

Kuvien yhdistäminen (röntgen – DRR)

Yleistä
Tässä käytetään kahta ennalta asemoidusta (esim. ihomarkkerien avulla) potilaasta otettua
röntgenkuvaa. Infrapunakamerajärjestelmän määritysominaisuudet tunnetaan (kameran
kalibrointi), ja niitä voidaan käyttää helposti.
Suunnittelu-TT:stä lasketaan kaksi DRR-kuvaa. TT:n sijainti lineaarikiihdyttimen
koordinaattijärjestelmässä vastaa infrapunajärjestelmän avulla määritettyä odotettua potilaan
asentoa. Tästä TT-asennosta lasketaan kutakin röntgenputkea kohti yksi DRR-kuva, ja
laskennassa käytetään tämän röntgenputken määritysparametreja.
Jos potilas on jo odotetussa asennossa, röntgenkuvissa ja DRR-kuvissa näkyvät samat
luurakenteet samoissa paikoissa.
Jos potilas ei ole odotetussa asennossa, samat luurakenteet näkyvät eri kohdissa. Tässä
tapauksessa on määritettävä potilaan asennon muutos, jotta tämän muutoksen jälkeen kaksi uutta
röntgenkuvaa täsmäävät DRR-kuvien kanssa. Jos haluat nähdä esimerkin täsmäyttämättömistä
röntgen- ja DRR-kuvista. Päälle asetetut kuvat ovat oikealla.
Ohjelmisto käyttää esiyhdistämistä, joka pohjautuu kolmeen vapausasteeseen, joissa
huomioidaan vain siirtymä. Tämän jälkeen rekisteröinti hienosäädetään myös kierron huomioivien
kuuden vapausasteen avulla.

2D / 3D -kuvarekisteröinti ExacTracilla

Kuva 195

Kolmen vapausasteen rekisteröinti
Kahdesta 2D-siirtymästä, jotka ovat tarpeen kuvien täsmäyttämiseksi, on määritettävä vain
potilaan 3D-siirtymä. Tämä on vähäinen tehtävä, sillä röntgenputkien ja potilaan väliset tilasuhteet
ja zoomauskertoimet tunnetaan.
Röntgenkuvat, DRR-kuvat ja yhdistetyt kuvat:

Röntgen (putki 1)
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DRR (putki 1)

Röntgen + DRR (putki 1)
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Röntgen (putki 2)

DRR (putki 2)

Röntgen + DRR (putki 2)

Seuraavaksi ExacTracin on suoritettava vastaavien röntgen- ja DRR-kuvien (automaattinen)
täsmäytys.
Jokaiselle kuvaparille optimoidaan similaarimittari eli samankaltaisuutta kuvaava mittari siirtämällä
kuvia toistensa suhteen. Tämä similaarimittari perustuu pääasiallisesti reunoihin ja antaa korkean
vasteen, jos samassa sijainnissa näkyvät vahvat reunat. Sellaisilla reunoilla, jotka eivät vastaa
luita ja joita ovat esim. ruudukon aiheuttamat artefaktat ja röntgenkuvien kuvakentän reuna, ei ole
vastineita toisessa kuvassa. Siksi niillä on hyvin vähäinen vaikutus similaarimittariin.
Alla olevassa kuvassa (Kuva 196) näkyy erilaisten siirtymien similaarimittarin vaste. Vahva
enimmäisarvo ilmaisee oikean täsmäytysasennon.

Erilaisten 2D-siirtymien samankaltaisuus

Kuva 196
Similaarimittarin enimmäisarvon selvittämiseen käytetty optimointimenetelmä on erittäin nopea,
tarkka ja perusteellinen. Siihen eivät vaikuta virheelliset enimmäisarvot, ja se pystyy korjaamaan
myös erittäin suuret alkusijainnin poikkeamat. Useat kokeet ovat osoittaneet, että sillä voidaan
rekisteröidä myös erittäin heikkolaatuisia röntgen- ja DRR-kuvia.

Kuuden vapausasteen rekisteröinti
6DOF (”6 Degrees Of Freedom” eli 6 vapausasteen) -rekisteröintiä on käytettävä, kun halutaan
suorittaa rekisteröinti, jossa huomioidaan sekä potilaan sijainti että suunta. Tällöin eri sijainneista
ja suunnista on hahmonnettava muutamia satoja DRR-kuvia ihanteellisen tuloksen selvittämistä
varten. Rekisteröinti suoritetaan tehokkaasti käyttämällä nopeaa ja korkealaatuista DRRhahmonnusmenetelmää.
Jotta röntgen- ja DRR-kuvia voidaan verrata, käytettävä similaarimittari on sama kuin 3DOF (3
vapausasteen) -yhdistämisessä. Toisin kuin muissa 6DOF-rekisteröintimenetelmissä,
similaarimittari ei ole ominaispiirteisiin perustuva, anatomisesti erottuvia kohtia hyödyntävä mittari,
vaan kuvapohjainen mittari, joka liittyy suoraan kuvien pikseliarvoihin.
6DOF-rekisteröintialgoritmin jäljellä oleva osa on tehokkuuden optimointimenetelmä, joka
edellyttää mahdollisimman pientä määrää kuvavertailuja. Siksi Brainlab käyttää kvadraattista
konvergenssia hyödyntävää algoritmia. Optimointialgoritmille saadaan hyvä alkuarvo käyttämällä
3DOF-yhdistämistä.
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Kuvien rekisteröintiin vaikuttavat tekijät
Rekisteröintikomponentti

Kuvaus

Vaikuttavat tekijät

Kuvaus

Energia-asetukset vaikuttavat röntgenkuvien kontrastiin. Kohdealueen
Röntgenenergiaasetukset (kV / mAs) asianmukainen kontrasti
parantaa kuvien rekisteröintiä.

Röntgenkuva

DRR-kuvat

Similaarimittari

450

Röntgenkuvat otetaan ennen potilaan asemointia.
Niihin voidaan vaikuttaa ennen kuvantamista, sen aikana ja sen jälkeen.

Kontrastiasetukset

CLAHE (kontrastirajoitettu mukautuva histogrammin tasaus l. Contrast-Limited Adaptive Histogram
Equalization) -suodatinta
(kontrastin liukusäädin)
voidaan käyttää manuaalisesti kontrastin optimointiin hankitussa raakakuvassa.

Röntgenkorjauskuvan kalibrointi

Katso s. 364.

Estetty näkymä

Kanturin tai portaalikuvannuslaitteiden kaltaiset
lineaarikiihdyttimen osat
saattavat olla ExacTracin
röntgenkuvantamiskentässä ja saattavat näin ollen estää röntgenkuvien
olennaisten rakenteiden
näkyvyyttä.

Röntgenkalibrointi
Kun tunnetaan järjestelmäparametri (röntgenkalibroin- TT-kuvaus
nista) ja kohdeasento (hoiDRR-asetukset
tosuunnitelmasta), DRRt
voidaan laskea TT-tietojou- Tutkittava kohdealue
kon avulla.
Kohdealue
Laskee DRR:n ja röntgenin
Korrelaatiokerroin
välisen samankaltaisuuden.

Katso s. 336.
Katso s. 99.
Katso s. 151.
Katso s. 152 tai s. 222.
Katso s. 222.
Similaarimittaria ei voida
muuttaa. Gradienttikuvien
korrelaatiokerroin lasketaan kaikissa tapauksissa.
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Rekisteröintikomponentti

Optimoija
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Kuvaus

Vaikuttavat tekijät

Kuvaus

Optimoijalla parannetaan
kuvien yhdistämistuloksia.

Rekisteröintialgoritmin
(kuvien yhdistäminen)
suorituskyky paranee parempien aloitusasemien
Käytetään UOBYmyötä (katso s. 458).
QA*-optimoijaa (rajoittamaton optimoin- * katso Powell, M. J. D.
ti kvadraattisen liki- (December 2000). ”UOBYQA: unconstrained opmääräisen arvon
avulla l. unconstrai- timization by quadratic
ned optimization by approximation” (Report).
Department of Applied
quadratic approxiMathematics and Theoremation).
tical Physics, Cambridge
University. DAMTP 2000/
NA14. Retrieved
2015-04-06
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24.5

Röntgenkuvan korjaus

Yleistä
Röntgenkorjauskuvien ottamisen aikana tallennetaan useantyyppisiä, jäljempänä selvennettyjä
kuvia.

Valkoiset kuvat
Molemmille litteille paneeleille on otettava röntgenkorjauskuvien ottamisen aikana viisi valkoista
kuvaa. Näiden kuvien säteilytyksen tulee olla 15–30 %. Kummallekin litteälle paneelille laaditaan
viiden valkoisen kuvan keskiarvokuva lisäkäyttöä varten.

Siirtymäkuvat
Siirtymäkuvat huomioivat jokaisen litteän paneelin pikselin pimeävirran. Tämän seurauksena
kuvat luetaan tunnistimesta ilman röntgensäteilytystä. Kohinatason vähentämiseksi luetaan suuri
määrä siirtymäkuvia, joille laaditaan keskiarvokuvat.

Vahvistuskuvat
Vahvistuskuvia tarvitaan, jotta kunkin röntgenkuvan erilaiset pikseliherkkyydet saadaan
yhtenäistettyä. Vahvistuskuvat lasketaan siirtymä- ja valkoisten kuvien avulla.
Röntgenkorjauskuvien ottamisen aikana (katso s. 362) kummallekin tunnistimelle tallennetaan viisi
valkoista kuvaa. Näistä kuvista laaditaan keskiarvokuva, jonka mediaani määritetään. Lopuksi
vahvistuskuvien pikselit lasketaan seuraavalla yhtälöllä:

pixel gain = medianwhite

65535
pixelwhite − pixeloffset

Virheelliset pikselikuvat
Virheellisten pikselikuvien avulla voidaan korjata litteän paneelin viat. Röntgenkuvauksen aikana
virheellisiin pikselikuviin merkityt virheelliset pikselit interpoloidaan röntgenkuvan viereisten
kahdeksan pikselin keskiarvosta.

Röntgenkenttäkoko
Varian Rad 21 -röntgenputken kenttäkoko on 425 mm x 425 mm ilman kollimaattoria 1 000 mm:n
etäisyydellä ja 12 asteen kohdekulmassa (säteilykeilakulma).
Lopullinen kenttäkoko kollimaattorin kanssa riippuu asennuksesta. Litteässä paneelissa
enimmäiskoko on 27 cm x 27 cm asennuksen jälkeen.
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24.6

Pikatarkistus

Yleistä
Pikatarkistuksessa otetaan vain yksi röntgenkuva. Siksi potilaan 3D-siirtymää ei voi laskea. Jotta
ExacTrac voi tarkistaa automaattisesti potilaan sijainnin yksittäisen röntgenkuvan perusteella, se
erottelee implantoidun markkerin yhdistämisen ja luun (automaattinen 6D) yhdistämisen.

Projisointikertoimet
Siirtymän projisointi litteälle paneelille:
Flat Panel 1

Couch Top

Tube 1

Kuva 197
Pikatarkistuksessa lasketaan litteän paneelin tasossa oleva siirtymä. Potilaan todellinen siirtymä
on todellisuudessa yleensä suurempi kuin tämä siirtymä.
Kuten edellä esitetystä esimerkistä nähdään, sama siirtymä havaitaan, kun potilas siirretään
sijainnista p sijaintiin p' ja kun potilas siirretään sijainnista p sijaintiin p'', vaikka siirtymä
sijainnista p sijaintiin p'' on todellisuudessa suurempi.

Implantoidun markkerin yhdistäminen
Jos viimeinen röntgenkorjaus perustui implantoitujen markkerien yhdistämiseen, pikatarkistus
pohjautuu myös implantoituihin markkereihin. TT-tietosarjassa määritettyjen implantoitujen
markkerien sijaintien sijaan viitteenä käytetään käyttäjän edellisen röntgenkorjauksen aikana
määrittämiä sijainteja. Näitä markkerin sijainteja kierretään isosentrin ympäri
infrapunaseurantajärjestelmän havaitsemien jäljellä olevien kiertokulmien perusteella. Nämä
sijainnit näytetään toleranssiympyröinä röntgenkuvassa.
Röntgenkuvassa implantoitujen markkerien sijainnit tunnistetaan automaattisella markkerin
tunnistuksella ja näytetään vihreinä risteinä. Järjestelmä tuo näyttöön varoituksen, kun jokin
vihreistä risteistä on vastaavan toleranssiympyrän ulkopuolella.

Kuvien yhdistäminen (röntgen ja DRR)
ExacTrac käyttää 2D-2D-kuvarekisteröintialgoritmia yksittäisen röntgen- ja DRR-kuvan välisen
siirtymän automaattiseen tunnistukseen. Similaarimittari on sama kuin 6DOF-rekisteröinnissä.
Rekisteröinnissä käytettävä DRR-kuva hahmonnetaan isosentrisijaintiin käyttämällä
infrapunaseurantajärjestelmän havaitsemia kulmia. Kuvauksen jälkeen saatu 2D-siirtymävektori
lasketaan röntgenkuvatasossa 2D-kuvarekisteröintialgoritmilla. Siirtymä visualisoidaan
näyttämällä siirtymäkohdassa oranssi röntgenisosentrin ilmaiseva risti. Järjestelmä tuo näyttöön
varoitukseen, kun havaittu siirtymä ylittää annetun kynnysarvon.
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24.7

Ikkunointi

Yleistä
Ikkunointitoiminnolla voi muuttaa näytössä olevien kuvien ikkunointiasetuksia. Sen avulla
harmaatasot saadaan jaettua vaihtelevasti mitattujen tiheystietojen koko mittausalueelle, mikä
parantaa rakenteiden näkyvyyttä tai kontrastia.
Diagnostisen TT-kuvantamisen aikana tiheystiedot arvioidaan kansainvälisissä Hounsfieldin
yksiköissä (HU), joiden asteikko on –1 024–3 071. Tämä asteikko vaihtelee arvosta 0 vedelle (1,0
g/cm3) arvoon –1 000 ilmalle. Neurologisen TT-kuvauksen aikana käytetään yleensä 40 HU:n
tasoa ja 100 HU:n leveyttä aivokudoksen vertailemiseen.

Ikkunointiparametrit

Kuva 198
• Left määrittää pienimmän ikkunoinnissa käytetyn Hounsfieldin yksikön (HU). Kaikki Left-arvoa
pienemmät arvot näkyvät mustina.
• Right määrittää suurimman ikkunoinnissa käytetyn HU-arvon. Kaikki Right-arvoa suuremmat
arvot näkyvät valkoisina.
• Level määrittää vasemman ja oikean kynnyksen välisen arvon. Level-arvon lisääminen tai
pienentäminen muuttaa myös vasenta ja oikeaa kynnysarvoa.
• Width määrittää oikean ja vasemman kynnyksen välisen eron. Leveyttä lisäämällä vasen ja
oikea arvo laajentuvat kummallekin puolelle. Leveyttä vähentämällä vasen ja oikea arvo
lähestyvät kumpikin kummaltakin puolelta Level-arvoa.
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25 EXACTRACIN
VIANMÄÄRITYS
25.1

Röntgenin laadun parannus

Yleistä
Kuvanlaadun parantamisen kannalta on tärkeää säätää oikein röntgenkonsolin ja ExacTracin
kontrastiliukusäätimen asetukset.
Järjestelmäkokoonpanon mukaan voit joko muokata generaattoriasetuksia röntgenkonsolin avulla
tai suoraan ohjelmistosta.
Jännite (kV), virta (mA) ja säteilytysaika (ms) ovat asianmukaisen kuvausaltistuksen kannalta
ratkaisevia tekijöitä. Ohjelmiston valvomissa generaattoreissa mA- ja ms-asetukset yhdistetään
mAs-asetukseksi. Röntgenputkien lähettämän energian suuruus on suhteessa näiden arvojen
tuloon. Röntgentunnistimen ja ExacTracin viiston kuvantamisgeometrian ominaisuuksien vuoksi
kV-asetus vaikuttaa eniten kuvan altistukseen. Korkealla kV-asetuksella saadaan tavallisesti paras
kuvanlaatu suhteessa kuvantamisannokseen. Tietyn potilaan tarvitsema energia määräytyy
kyseisen potilaan koon ja painon lisäksi myös kuvannettavan alueen mukaan.
Helpoin tapa määrittää, onko käytetty energiamäärä riittävä, on tarkastella röntgenkuvissa näkyviä
histogrammeja (kuvaikkunan oikeassa ja vasemmassa alakulmassa näkyviä kuvaajia).
Kuvaikkunan vasemman alakulman histogrammissa näkyy röntgenkuvan harmaa-arvojakauma
kuvaushetkellä.
Jos kuvan laatu ei ole riittävä, muokkaa yllä mainittuja arvoja ja varmista, että konsolin
röntgenliipaisinpainike oli painettuna koko säteilytysajan (paina, kunnes röntgenkuva näkyy
näytöllä kokonaan).

①

②

Kuva 199
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Nro

Osa

①

Asianmukaisesti säteilytetty kuva

②

Alisäteilytetty kuva

Jos histogrammi yltää kuvaajan keskiosaan asti, säteilytys on hyväksyttävällä tasolla; jos vain
histogrammin vasemmalla puolella näkyy arvoja, energiataso on liian alhainen. Kuvaikkunan
oikean alakulman histogrammissa näkyy röntgenkuvan harmaa-arvo CLAHE-toimenpiteen
(”Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization” eli kontrastirajoitettu mukautuva
histogrammin tasaus) jälkeen. Voit säätää nykyisen kuvauksen ikkunointia siirtämällä hiirtäsi
kuvaajassa ja sen jälkeen napsauttamalla ja vetämällä hiirtä ylös- tai alaspäin.

①
Kuva 200

②
Kuva 201
Nro

Osa

①

Kuva alisäteilytetty (riittämätön energia)

②

Hyvä säteilytys (riittävä energia)

Kontrastiliukusäädin korjaa kuvan kontrastin kontrastirajoitetulla mukautuvalla histogrammin
tasauksella. Useimpien potilaiden tapauksessa liukusäädin kannattaa asettaa alueen keskiväliin.
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25.2

Kuvien automaattisen yhdistämisen
parantaminen

Yleistä
Jos kuvien automaattinen yhdistäminen ei saa aikaan tyydyttävää tulosta, voit parantaa
yhdistämisen onnistumismahdollisuutta useilla eri tavoilla:
1. käyttämällä manuaalista yhdistämistä automaattisen yhdistämisen aloitusarvon
määrittämiseen.
2. määrittämällä asiaankuuluvien anatomisten rakenteiden tutkittavan kohdealueen.
3. muokkaamalla yhdistämisen enimmäisaluetta.
4. määrittämällä röntgenkuvien kohdealueet.
5. muuttamalla DRR-laskennan LUT (hakutaulukko) -arvoa.

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

457

Kuvien automaattisen yhdistämisen parantaminen

25.2.1

Yhdistämisen enimmäisalueen määritys

Yleistä
Jos automaattisessa yhdistämisessä syntyy suuria siirtymiä, jotka ovat selvästi virheellisiä, voit
pienentää enimmäisaluetta, jonka sisällä järjestelmä yrittää yhdistää kuvat. Tämä on erityisen
hyödyllistä, jos potilas on jo kohdistettu hyvin ennen kuvien yhdistämistä.
Kun haluat määrittää automaattisen yhdistämisen enimmäissiirtymän, määritä sopiva raja Fusion
Limit -liukusäätimellä. Yhdistämiselle asetettu raja näkyy liukusäätimen alla.
Yhdistämisrajaa käytetään vain automaattisen yhdistämisen aikana suoritetulle 3DOFrekisteröinnille. Tässä vaiheessa määritetään sopiva alkuarvo myöhempää 6DOF-rekisteröintiä
varten. 3DOF-rekisteröintiä ei suoriteta, jos manuaalinen yhdistäminen suoritetaan ennen
automaattista kuvien yhdistämistä. Yhdistämisrajaa ei käytetä itse 6DOF-rekisteröinnissä. Siksi on
mahdollista, että määritetty kokonaissiirtymä saattaa ylittää yhdistämisrajan.
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25.2.2

Röntgenkuvien kohdealueiden määritys

Yleistä
Kohdealueita (Region of Interest = ROI) käytetään sellaisten kuvien osien poissulkemiseen, joita
automaattisen yhdistämisalgoritmin ei tule huomioida. Vierasesineistä sekä anatomisista
rakenteista, jotka liikkuvat suhteessa kohdealueeseen, aiheutuvat artefaktat tulee sulkea pois.
Poissuljettavia liikkuvia alueita ovat muun muassa niveliin liittyneet luut, kuten käsivarret ja sääret,
sekä joissain tapauksissa hengityksen vuoksi liikkuvat kylkiluut. Näiden rakenteiden
poissulkeminen parantaa tarkkuutta isosentrissä.

Lantiohoidot

Kuva 202
Edellä olevassa esimerkissä reisiluu suljetaan pois, koska se liikkuu lantion suhteen. Huomaa,
että pois suljettu alue on huomattavasti reisiluuta suurempi. Tämä on suositeltavaa sen
varmistamiseksi, että reisiluu suljetaan pois kaikissa myöhemmissä fraktioissa silloinkin, kun se on
sijoitettu kuvassa korkeammalle.

Selkärankahoidot

Kuva 203
Selkärankahoitojen tapauksessa kohdealueesta suljetaan pois lantio, jotta voidaan vahvistaa
tarkkuutta kohdealueella eli selkärangassa.
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Kallohoidot

Kuva 204
Kallohoidoissa automaattisen yhdistämisen tarkkuutta lisätään sulkemalla pois päänahka ja kallon
reuna.

460

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

EXACTRACIN VIANMÄÄRITYS

25.2.3

Manuaalisen yhdistämisen käyttö automaattisen yhdistämisen aloitusarvon
määritykseen

Yleistä
Jos automaattinen yhdistäminen ei täsmäytä kummankin kuvan oikeita anatomisia rakenteita
toistensa päälle, algoritmi saattaa olla sekoittanut keskenään kaksi samankaltaista rakennetta.
Näin voi tapahtua rintakehän ja selkärangan tapauksessa, jolloin tunnistuksessa sekoittuvat
nikamat ja kylkiluut. Jos automaattinen kuvan yhdistäminen on sivussa yhden nikaman verran,
voit määrittää yhdistämisen aloitusarvon manuaalisella yhdistämisellä.

Aloitusarvon määritys
Vaiheet
1.

Valitse manuaalinen yhdistäminen ja vedä DRR-kuvat kohtaan, jossa ne täsmäävät parhaiten päälle asetettujen röntgenkuvien kanssa.

2.

Aloita automaattinen kuvien yhdistäminen.
Yhdistämisessä haetaan täsmäytystä vain manuaalisessa yhdistämisessä määritetyn
aloitusarvon lähelle.
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25.3

Virtuaalisen isosentrin käyttö

Yleistä
Jos virtuaalista isosentriä käytetään, järjestelmä siirtää potilaan kuvantamissijaintiin, ennen kuin
röntgenkuvia voidaan ottaa. Kun potilas on kuvantamissijainnissa, (potilaan) virtuaalinen isosentri
on lineaarikiihdyttimen isosentrissä. Tästä kohdasta otetaan ensimmäinen röntgenkuvapari.
Järjestelmä huomioi todellisen isosentrin ja virtuaalisen isosentrin välisen siirtymän, ja kun
korjaussiirtymä on laskettu, potilas siirretään automaattisesti lineaarikiihdyttimen isosentriin hoitoa
varten.

Virtuaalisen isosentrin käytön toimintakaavio

①
②

③
④

⑤
⑥
Kuva 205
Nro
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Toimi

①

Määritä virtuaalinen isosentri

②

Siirrä potilas kuvantamissijaintiin

③

Kuvan yhdistäminen ja korjauslaskenta

④

Siirrä potilas hoitosijaintiin

⑤

Kuvan yhdistäminen ja hoidon tarkistus

⑥

Aloita hoito
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25.3.1

Virtuaalisen isosentrin käyttö nikamien sekaantumisen välttämiseksi

Yleistä
Joissain tapauksissa voi käydä niin, että on mahdotonta sanoa, onko yhdistämisessä täsmäytetty
oikeat nikamat. Tällöin on käytettävä virtuaalista isosentriä. Virtuaalinen isosentri on asetettava
niin, että DRR-esikatselussa näkyy yksilöllinen, tunnistettava rakenne. Tämä voi olla esim. lantio,
luisen rintakehän kaudaalinen pää, solisluu tai rintalasta. Jos tämä rakenne näkyy röntgenkuvissa,
yhdistämisessä yhdistetään oikeat anatomiset rakenteet.
Tämä yksilöllinen rakenne voi myös vahvistaa yhdistämisen tuloksen. Tarkistuskuvat voidaan
ottaa, kun potilaalle on tehty korjaussiirto. Näissä kuvissa ei ole yksilöllistä rakennetta, jonka
avulla voidaan tunnistaa nikamien epätäsmäävyys. Ohjelmisto ratkaisee tämän ongelman
automaattisesti rajaamalla enimmäissiirtymän 5 mm:iin, pakottamalla automaattisen kuvien
yhdistämisen pysymään alkusijainnin lähellä ja olemaan siirtymättä toiseen nikamaan.

Potilaan selkäranka (sarja samanlaisia rakenteita)

Kuva 206
HUOMAUTUS: vaikka tarkistuskuvissa näkyisi sarja samanlaisia rakenteita, edellä kuvattu
menetelmä varmistaa, ettei epätäsmäävyyksiä esiinny, sillä yhdistämisraja lasketaan
automaattisesti 5 mm:iin tarkistusvaihetta varten.
Potilaan ihoon kiinnitettyjä markkereita ei saa käyttää nikamien merkitsemiseen. Muutoin
viisto kulma, jossa röntgenkuvat otetaan, voi aiheuttaa virheellisiä tulkintoja.
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25.3.2

Tarkistus yhdessä virtuaalisen isosentrin kanssa

Yleistä
Tarkistuksella varmistetaan, että potilas on siirretty oikeaan hoitoasentoon. Vaikka korjauskuvissa
olisi käytetty virtuaalista isosentriä, tarkistusröntgenkuvat otetaan aina isosentrin sijainnista. Jos
suunnittelukohdealueiden vieressä ei ollut tarpeeksi näkyviä luurakenteita ja tästä syystä käytettiin
virtuaalista isosentriä, tarkistuskuvissa ei ole tarpeeksi rakenteita.
Näkyvän luurakenteen puuttuminen voi tehdä tarkistuskuvien yhdistämisestä mahdotonta.
Tässä tapauksessa Brainlab suosittelee, että korjauskuvilla määritetty sijainti pidetään
ennallaan ja kaikki tarkistusmenettelyssä määritetyt virheelliset tiedot hylätään.
HUOMAUTUS: jos röntgenkorjauksessa käytettiin virtuaalista isosentriä, tarkistusvaihe voi olla
epätarkempi kuin ensimmäinen yhdistäminen. Tämä pätee erityisesti silloin, jos tarkistuskuvissa
näkyy vain muutamia luurakenteita.
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25.4

Automaattisen markkerin tunnistuksen
vianmääritys

Yleistä
Jos automaattisella markkerin tunnistuksella ei onnistuta löytämään implantoituja markkereita
kuvista, tunnistuksen onnistumismahdollisuutta voidaan parantaa parantamalla kuvien ikkunointia.

Markkerien manuaalinen kohdistaminen
Jos automaattinen markkerin tunnistus epäonnistuu, voi olla nopeampaa kohdistaa markkerit
manuaalisesti.
Vaiheet
1.

Siirry ikkunointitilaan.

2.

Avaa näytölle suorakulmio napsauttamalla ja vetämällä hiiren kakkospainikkeella.
Ohjelmisto parantaa suorakulmion rajaamaa aluetta suorittamalla automaattisen ikkunoinnin. Lisätietoja muista ikkunoinnin muuttamistavoista on seuraavassa kohdassa: s. 454.

Jos saat ikkunoinnissa jatkuvasti heikkoja tuloksia, voit muuttaa röntgengeneraattorin asetuksia.
Yleensä korkeammalla energia-asetuksella saa paremman tuloksen.
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25.5

Infrapunakehomarkkerien tunnistuksen
vianmääritys

Yleistä
Brainlabin ExacTrac-potilasasemointijärjestelmässä voi esiintyä virheellisestä markkerin
sijoittamisesta johtuvia moniselitteisyyksiä. Tässä osiossa selvitetään sen algoritmin perusteet,
jonka avulla ExacTrac tunnistaa markkerien sijainnit, sekä moniselitteisyyksien syyt. Lisäksi
annetaan vinkkejä, joiden avulla tällaiset moniselitteisyydet voi välttää päivittäisessä käytössä.
HUOMAUTUS: ExacTrac pystyy ratkaisemaan infrapunamarkkerien tunnistuksen
moniselitteisyydet vertaamalla TT-viitesarjassa näkyviä markkereita (jos TT-sarjassa on
markkereita). Tämä menetelmä toimii vain, kun ExacTrac pystyy tunnistamaan potilaan. Jos
ExacTrac ei enää tunnista potilasta, koska markkerikuvio on hyvin erilainen TT-viitteeseen
nähden, se ei pysty ratkaisemaan moniselitteisyyksiä.
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25.5.1

Kehomarkkerien tunnistusperiaate

Yleistä
Kaikki markkerisignaalit (infrapunavalo, joka heijastuu kehomarkkerin pinnasta) rekisteröidään
elektronisesti kameran CCD-siruun. Ennen kuin signaalit tunnistetaan, ne kaikki risteävät Focal
Point -pisteessä, kuten on esitetty seuraavassa kohdassa: Kuva 207.

Markkerisignaalien taltiointi

①
③

②

④

Kuva 207
Nro

Osa

①

Markkeri

②

Kameran polttopiste

③

Markkerien projisointi kameran CCD-sirulle

④

Infrapunakamera

ExacTrac laskee markkerien sijainnin 3D-tilassa huomioimalla kummankin kameran linssin
polttopisteen. Yksi kameran linssi voi laskea vain virtuaalisen viivan markkerin sijaintiin. Tämä
viiva alkaa CCD-sirulle taltioidusta markkerin sijainnista ja jatkuu polttopisteen läpi. Yksittäinen
kameran linssi saa aikaan useita mahdollisia tällä virtuaalisella viivalla olevia markkerin sijainteja,
kuten on esitetty seuraavassa kohdassa: Kuva 208:

Kuva 208
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Täsmällisen 3D-sijainnin laskeminen
Toinen ExacTrac-kamera määrittää jäljellä olevan vapausasteen kohdassa, jossa kaksi
virtuaalista viivaa risteävät. Tällä tavoin voidaan laskea markkerin täsmällinen 3D-sijainti, kuten on
esitetty seuraavassa kohdassa: Kuva 209:

Kuva 209
ExacTracissa vaaditaan useita markkereita, jotta potilaan asemointitoimenpiteen tarkkuutta
voidaan parantaa ja jotta ylimääräiset kehon liikkeet voidaan tulkita vääntelyiksi tai kierroiksi jne.
Lisämarkkereita käyttämällä voidaan saada aikaan kuvioita, joilla on erilaisia mahdollisuuksia
rekonstruoida tietyt markkerien sijainnit. Jos kummankin kameran linssin polttopisteen kanssa
samassa 2D-tasossa on kaksi markkeria, kaikki neljä viivaa risteävät, ja markkeri voi sijaita
kussakin virtuaalisesti laskettujen viivojen leikkauspisteissä aina CCD-sirun markkerien
sijainneista polttopisteeseen saakka (Kuva 210).

①
②

Kuva 210
Nro
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Kuvaus

①

Markkerin todellinen sijainti

②

Vaihtoehtoinen sijainti, jolla on samanlaiset taltiointitiedot
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25.5.2

Moniselitteisyyksien automaattinen ratkaisu

Yleistä
ExacTrac vertaa kaikkia mahdollisia infrapunakamerajärjestelmän havaitsemia markkerin
sijainteja, todellisia markkerin sijainteja ja moniselitteisyydestä johtuvia useita mahdollisia
sijainteja ohjelman sisäisessä viiteluettelossa, jota kutsutaan hakutaulukoksi (LUT eli Look-Up
Table). Hakutaulukko sisältää todelliset markkerin sijainnit, jotka on luotu joko
• käyttämällä alkuperäisiä 3D-TT-tietoja tai
• tallentamalla kameranjärjestelmän havaitsema potilaan markkeriryhmitys, joka ei ole
moniselitteinen, esim. simulaattorilla tehtävän potilaan alkuasetuksen aikana.

Eliminointiprosessi
Automaattinen ohjelmistorutiini jättää kaikki sellaiset lasketut markkerin sijainnit pois, jotka eivät
vastaa hakutaulukkoa (Kuva 211). Valtaosa mahdollisista moniselitteisyyksistä selvitetään
automaattisesti tällä tavoin.

①

②

Kuva 211
Nro

Kuvaus

①

Markkerien sijainnit TT-tietojen tai simuloinnin perusteella

②

Todelliset markkerit (mustat) ja muut moniselitteisyyksistä johtuvat sijainnit (valkoiset) infrapunajärjestelmän laskemina

Jäljellä olevien moniselitteisyyksien syyt
Moniselitteisyydet saattavat johtua markkerien symmetrisistä sijainneista, kuten on esitetty
seuraavassa kohdassa: Kuva 212:
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①

Kuva 212
Nro
①

Kuvaus
Tarkkaa kiertoa ei ole määritetty yksilöllisesti

Vältä markkerien symmetristä sijoittelua.
Myös markkerien siirtyminen voi johtaa moniselitteisiin sijainteihin. Siirtyminen voi aiheutua
• markkerien epätarkasta uudelleenasettelusta
• ihon siirtymisestä, joka johtaa markkerien välisen suhteen muuttumiseen
• potilaan (uudelleen)asettelun epätarkkuudesta.

①

Kuva 213
Nro
①

Kuvaus
Kohdistus ei onnistu

Aseta markkerit tarkasti ja varovasti. Valitse markkerien asetuskohdiksi suhteellisen
liikkumattomat ihonkohdat.

Piilossa olevista tai näkymättömistä markkereista johtuvat sijaintien moniselitteisyydet
Jotta potilaan infrapunaseuranta ja asemointi toimivat oikein, on kehyksetöntä sädekirurgian
asemointijärjestelmää ja ET-asemointijärjestelmää varten oltava näkyvissä vähintään 5
infrapunamarkkeria ja kehomarkkereihin perustuvia hoitoja varten 4 kehomarkkeria.
Suositus on, että TT-kuvauksen aikana käytetään 5–8 kehomarkkeria.
Mahdollisia syitä moniselitteisyyksiin:
• Markkereita on asetettu vain vähäinen määrä.
• Yksi markkeri on vahingoittunut tai heijastaa heikosti.
• Potilaan keho peittää toisen markkerin.
• Jokin markkeri peittää jonkin toisen markkerin.
• Lineaarikiihdyttimen kanturi estää markkerien näkymisen kameran kuvakentässä (esim.
eturauhaspotilailla, joilla markkerit on asetettu rintakehälle).
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①

Kuva 214

②

Kuva 215
Nro

Kuvaus

①

Potilaan keho peittää markkerit

②

Jokin markkeri peittää toisen markkerin

Käsittele markkereita varovasti ja vaihda vahingoittuneet tai heikosti näkyvät markkerit.
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25.6

Elekta-lineaarikiihdyttimen Beam On ei toimi

Yleistä
Jos ExacTracissa tapahtuu virhe (esim. ohjelmisto kaatuu) ja Beam On estyy, käynnistä
ExacTrac-palvelut uudelleen (katso s. 108) ja sitten ExacTrac uudelleen.
Jos ulkoinen lukitus pysyy päällä ExacTracin virheestä johtuen (uudelleenkäynnistys ei ole
mahdollista), aseta ET LIN -liitäntäosan ohituskytkin Päällä-asentoon. Katso s. 70.
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26 LISENSOINTITIETOJA
26.1

Lisensointi

26.1.1

GNU GPL
ExacTrac on patentoitu ohjelmisto. Lisäksi ExacTrac-ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuksin.
ExacTrac-työasemaan on asennettu ExacTrac-ohjelmiston lisäksi myös muita
ohjelmistosovelluksia, joille myönnetään GNU-hankkeen yleisen julkisen lisenssin mukainen
käyttölupa eli lisenssi. Patentoitua ohjelmistoa ja ilmaisohjelmistoa käytetään GNU-hankkeen
yleisen julkisen lisenssin määrittämän ”pelkkä koostaminen” -määräyksen mukaisesti.
GNU-hankkeen yleisen julkisen lisenssin täydelliset käyttöehdot ovat seuraavassa osoitteessa:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

26.1.1

OFFIS DCMTK Dicom Dumper
ExacTrac -ohjelmisto sisältää Offis e.V:n kehittämän ohjelmiston. Täydelliset tekijänoikeustiedot
ovat seuraavassa osoitteessa: http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.
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27 LIITE
27.1

Tilakuvakkeet

OK
Kun tämä kuvake näytetään, isosentri on suunnitellussa hoitoasennossa.
Kuvake näytetään, jos siirtymisvektorin pituus (pystysuoran, pitkittäisen ja
lateraalisen siirtymän tuloksena syntyvä vektori) on potilasasetuksissa
määritetyn siirtymisen tarkkuuskynnyksen eikä kunkin erillisen siirtymän
alapuolella. Lisäksi Long.-, Lat.- ja Couch Angle -kulmien on oltava potilasasetuksissa määritettyjen infrapunakulma-rajojen alapuolella.
Hoitavan säteilykeilan saa aktivoida vain, jos näytetään OK-kuvake.
HUOMAUTUS: siirtymien kohdalla OK-merkki määräytyy vektorin pituuden
ja yksittäisten arvojen etäisyyspalkkien mukaan. On mahdollista, että kaikki
etäisyyspalkit näyttävät OK, mutta OK-kuvake ei näy. Tällaisessa tapauksessa siirrä pöytää lähemmäksi nollaa.

Failed

Tämä kuvake ilmaisee, että toimen suoritus ei onnistunut.

Tila / varoitus
Nämä kuvakkeet näytetään niin, että tila- ja varoitusviesteissä on tekstiä:

Vihreä osoittaa, että työnkulku on onnistunut ja että kaikki on hyvin.

Keltainen osoittaa, että tarvitaan varovaisuutta tai
että tulosta on seurattava.
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Punainen ilmaisee vaaraa.

Reduced Accuracy

Tämä kuvake ilmaisee siirtymisasemoinnin heikentynyttä tarkkuutta. Kehon markkereiden raja-arvoa voidaan säätää potilasasetuksissa (katso s.
141). Asemointijärjestelmille pätevät oletusarvot (katso s. 190).

Low Accuracy

Tämä kuvake ilmaisee siirtymisasemoinnin riittämätöntä tarkkuutta. Kehon
markkereiden raja-arvoa voidaan säätää potilasasetuksissa (katso s. 141).
Asemointijärjestelmille pätevät oletusarvot (katso s. 190).

Press Enable Button
Yksi seuraavista kuvakkeista näytetään, kun järjestelmä on valmis automaattiseen pöydän
asemointiin:

Exact/ETR -pöydän heilurin aktivointipainikkeiden käyttö.

ExacTrac ADI -pöydän TrueBeam-hallintakäyttöliittymän käyttö.

Brainlab-käsiheilurin käyttö.

Lisätietoja automaattisesta pöydän asemoinnista on kohdassa s. 73.
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Käyttöönottonäppäin

Tämä kuvake näytetään, kun järjestelmä on valmis automaattiseen Exact/
ETR-pöydän asemointiin. Tämä kuvake näkyy vain, kun asemointi voidaan
suorittaa hoitohuoneen ulkopuolelta. Lisätietoja automaattisesta pöydän
asemoinnista on kohdassa s. 73.

Press Trigger Button

Kun jompikumpi kuvake näytetään, röntgenkuvan otto voidaan suorittaa röntgenliipaisimella tai ExacTrac-konsolin
röntgenpainikkeella.

Couch Moving

Vilkkuva varoituskuvake näytetään pöydän automaattisen liikkeen aikana
Exact/ETR-pöytää käytettäessä. Lisätietoja automaattisesta pöydän asemoinnista on kohdassa s. 73.

Proceed with X-Ray
Infrapunakehomarkkereihin perustuvan alkumäärityksen jälkeen näkyvä
kuvake ilmaisee, että potilaan asento on korjattava käyttämällä röntgenkorjausta. Tämä kuvake ei näy, jos ExacTrac-ohjelmistokokoonpano ei sisällä
röntgenkorjausta.

Proceed with Verification
Potilaan röntgenkorjaukseen perustuvan asettelun jälkeen näkyvä kuvake
ilmaisee, että potilaan asento on vahvistettava röntgentarkistuksella (tai
röntgenseurannalla). Tämä kuvake näkyy myös, jos järjestelmän alun perin
määrittämä korjaussiirtymä ylittää 20 mm tai jos pöytää on kierretty eritasoista kenttää varten. Röntgentarkistusta suositellaan kaikissa näissä tilanteissa. Tämä kuvake ei näy, jos ExacTrac-ohjelmistokokoonpano ei sisällä
röntgenkorjausta.
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X-Ray Trigger Disabled

Röntgenliipaisin tai röntgenpainike ei ole käytössä, koska
potilas ei ole hoitoasennossa.

Detecting Body Markers

ExacTrac pyrkii havaitsemaan kehomarkkerit infrapunakameran kuvausalalta.

Kehyksetön asemointijärjestelmä
Kehyksettömän sädekirurgisen hoidon aikana (katso s. 176), ExacTracjärjestelmässä on oltava kehyksetön asemointijärjestelmä. Tämä voidaan valita paikannetuille tiedoille automaattisesti kohdasta Patient Settings ja manuaalisesti muille kallohoidoille.

IR-työkalua ei havaittu

ExacTrac ei havaitse potilaan IR-markkerikokoonpanoa.

Hälytys

ExacTrac on havainnut epäonnistuneen toimen.
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Näkyvä työkalu

Kuvakkeessa näkyvä järjestelmä on
näkyvissä ExacTracissa.

Tallenna IR-viite

IR-seurannan käynnistyksen yhteydessä tämä kuvake osoittaa, että infrapunakehomarkkerien viite on tallennettava, jotta potilaaseen voidaan kohdistaa infrapunaseurantaa. Katso s. 299.

Kiertopoikkeama

Asemoinnin jälkeen näytetään tämä kuvake, jos kierron tarkkuus (poikittainen, pitkittäinen ja pöydän kulma) on heikentynyt. Raja määritetään potilasasetuksissa.

Asemoinnin jälkeen näytetään tämä kuvake, jos kierron tarkkuus (poikittainen, pitkittäinen ja pöydän kulma) on alhainen. Raja määritetään potilasasetuksissa.

Robotics valmiina

Robotics on valmis siirtymään.
Napsauta Manual Tilt -valintaikkunaa käytettäessä siirtymäpainiketta Roboticsin siirtämiseksi.

Robotics lukittu

Robotics on lukittu Lock All -painikkeella.
Liikkeitä ei voida suorittaa, ennen kuin käyttäjä poistaa Lock All -valinnan.
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Robotics lukittu

Robotics on lukittu Service Lock -painikkeella.
Liikkeitä ei voida suorittaa, ennen kuin käyttäjä poistaa Service Lock -valinnan ja sen jälkeen Lock All -valinnan.
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Viestit: varoitukset, virheet, kysymykset, vihjeet

Varoitusviestit
Viesti
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. (DICOM-suunnitelmasta saatu potilaan tukikulma (<XX>°) eroaa yli 5 astetta ADI:n kautta saadusta
suunnitellusta pöydän kulmasta (<YY>°). Hoidon jatkamista EI suositella.)
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. (Ennen hyväksyntää varmista, että ExacTracin suunnitelma vastaa MOSAIQin suunnitelmaa. Jatka hyväksyntään painamalla ”Yes”. Palaa ”Beam Mapping” -valintaikkunaan painamalla ”No”.)
The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erroneous. Continue anyway? (Valittua potilasta hoidettiin ExacTracin versiolla <XX>. PDF-tuloste
voi olla virheellinen. Jatka silti?)
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. (Vaikuttaa siltä, että heiluri otettiin käyttöön ennen Robotic Tilt -valintaikkunan
avaamista. Vapauta heiluri ja avaa tämä valintaikkuna uudelleen. Jos ongelma jatkuu, tarkasta
kaikki kaapeliliitännät tai soita Brainlabin asiakastukeen.)
Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (Markkerikokoonpano on symmetrinen tietyn turvallisuustason sisällä! Täsmäytyksen moniselitteisyyttä ei voida sulkea pois! Potilaan hoitoa ei suositella!)
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? (Dicom RT -suunnitelmaa muutettiin tuonnin jälkeen.
Suunnitelman päiväys ja kellonaika eivät täsmää tuodun suunnitelman kanssa. Haluatko silti
avata tämän potilaan?)
Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (Tietojen kopiointi voi
kestää useita minuutteja. Haluatko varmasti jatkaa?)
Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (Kohdekansio on jo olemassa. Tiedot korvataan. Haluatko varmasti jatkaa?)
It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autopositioning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If problem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Vaikuttaa siltä, että heiluri otettiin käyttöön ennen asemointitilaan siirtymistä. Automaattisen asemoinnin tila poistetaan
käytöstä. Vapauta heiluri ja siirry asemointitilaan uudelleen. Jos ongelma jatkuu, tarkasta kaikki
kaapeliliitännät tai soita Brainlabin asiakastukeen.)
Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (Viitetähti on liikkunut! Lataa potilastiedot uudelleen ja aloita asemointi alusta.)
Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Tutkittava kohdelaue on otettu käyttöön tälle potilaalle. Tässä ExacTracin versiossa ei ole kyseisen toiminnon lisenssiä. Toiminto poistetaan käytöstä.)
It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (On erittäin suositeltavaa tarkastaa käytetyn korjauksen oikeellisuus!)
Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Huomaa, että ikkunointiparametrien käyttö vaikuttaa kuvien automaattisen yhdistämisen tulokseen.)
Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Varmista, että potilas on lopullisessa asennossa kartiokeila-TTkuvausta varten. Korjaussiirtoa käytetään suhteessa tähän asentoon.)
Infrared Tool not visible. Please retry. (Infrapunatyökalu ei näy. Yritä uudelleen.)
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Viesti
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 käytti siirtymää ennen kuvausta välttääkseen törmäyksen pöytään. Varmista, että tallennettu asento on siirtymän sisältävä asento. Muussa tapauksessa tämä johtaa virheelliseen hoitoasentoon.)
Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (Päivittäinen tarkistus epäonnistui. Haluatko jatkaa ja kalibroida
uudelleen? Jos vastaat ”KYLLÄ”, nykyinen kalibrointi mitätöidään.)
Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Potilasasetusten
mukaan asemointi pohjautuu stentin tunnistukseen. Tässä ExacTracin versiossa ei ole kyseisen
toiminnon lisenssiä. Asemointiasetukseksi vaihdettu luun anatomia.)
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? (Isosentrin sijainti, jota olet määrittämässä, eroaa merkittävästi tällä hetkellä tallennetusta isosentrin sijainnista. Varmista, että isosentrifantomi on oikeassa paikassa! Haluatko varmasti jatkaa?)
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! (Kameran kalibrointi suoritettiin kaukana isosentristä, mikä voi johtaa alhaiseen tarkkuuteen isosentrin ympärillä! Kalibroi infrapunakamerat turvallisuussyistä uudelleen!)
Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please calibrate couch first. (Pöytää ei ole kalibroitu: röntgenkalibrointifantomin sijoittaminen ei ole mahdollista! Kalibroi pöytä ensin.)
Patient could not be loaded! (Potilasta ei voitu ladata!)
Specified folders on left and right side are identical. (Määritetyt kansiot vasemmalla ja oikealla
puolella ovat identtiset.)
Additional comment was modified. Save changes? (Lisäkommenttia muokattiin. Tallenna muutokset?)
WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (VAROITUS! ADI:n kautta vastaanotettiin ”Potilas avattu”. Tähän suunnitelmaan on kartoitettu useita suunnitelmia ExacTracissa!)
There are no Body Markers defined for this patient (Tälle potilaalle ei ole määritetty kehomarkkereita)
Do you really want to change assignment of PTVs? (Haluatko varmasti muuttaa suunnittelukohdealueiden määritystä?)
Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Vain
<XX> markkeri tunnistettu. Markkereita on määritettävä vähintään kolme tai ei yhtään.)
No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Yhtään kehomarkkeria ei ole
määritetty! Vain röntgenkorjaus on mahdollinen.)
Copying from the same selected isocenter is not possible. (Kopiointi samasta valitusta isosentristä ei ole mahdollista.)
There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you really want to continue? (Tällä hetkellä valitulle isosentrille on jo määritetty markkereita. Nämä markkerit menetetään, kun kopiointi suoritetaan. Haluatko varmasti jatkaa?)
<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (<XX> markkeria kopioitu. Tarkista nämä markkerikoordinaatit.)
Do you really want to change the assigned Physician? (Haluatko varmasti muuttaa määritettyä
lääkäriä?)
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Viesti
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. (Kaikkien lukitusta ei voitu
ottaa käyttöön. Liike on keskeytetty. Varmista, että Roboticsiin on kytketty virta ja se on päällä.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Ohjelmisto havaitsi aikakatkaisuongelman. Ei ole suositeltavaa jatkaa!)
Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (Pöytä ei liiku lainkaan! Tarkista
pöydän tiedonsiirtoyhteys!)
Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Potilasta siirrettiin liikkeen aikana tai pöytä liikkuu väärään suuntaan!)
The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (Potilasta on kierretty yli 15° oikeaan asentoon
tai täsmäytys on moniselitteinen! Potilaan hoitoa ei suositella!)
Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (Pöytää ei
ole kalibroitu automaattista liikuttamista varten, vaikka pöydän liitäntäyksikkö on asennettu!)
Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent unintended irradiation! (Hoitosäteen lukitus poistetaan käytöstä. Tahattoman säteilytyksen estämiseksi
varmista, että lineaarikiihdytin on sammutettu!)
Tool already exists. Overwrite? (Työkalu on jo olemassa. Korvaa?)
Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (Työkalun määritys menetetään. Haluatko
poistua nyt?)
Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Varoitus: Ei voi luoda
istuntokansiota (<kansio>). Tallennus on poistettu käytöstä.)
Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Säteen lukitus poistetaan. Sammuta hoitosäde ennen uudelleenasemointia.)
Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Säteen lukitus poistetaan. Hoitosädetys jatkuu.)
<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<työkalu> näkyy molemmissa röntgenkuvissa! Haluatko varmasti jatkaa?)
There are no markers defined. (Yhtään markkeria ei ole määritetty.)
Couch moves in wrong direction! (Pöytä liikkuu väärään suuntaan!)
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? (Siirto ulkoiseen viitteeseen ylittää
20 mm ainakin yhden dimension osalta. Varmista, että potilas asemoitiin oikein. Haluatko silti jatkaa?)
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? (Siirto viitesijaintiin ylittää 20 mm
ainakin yhden dimension osalta. Varmista, että potilas on edelleen asemoitu oikein. Haluatko silti
jatkaa?)
Tilt Device Calibration aborted. (Kallistuslaitteen kalibrointi keskeytetty.)
Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac
application before restart services. (Ei voi käynnistää palveluita uudelleen, koska ExacTrac-sovellus on edelleen käynnissä. Sulje ExacTrac-sovellus ennen palvelujen uudelleenkäynnistystä.)
Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Yhteyden muodostaminen R&V-järjestelmään epäonnistui. Tarkista,
onko verkkoyhteys kunnossa ja onko se määritetty asianmukaisesti. Yritetäänkö uudelleen?)
Positioning Accuracy Settings were set back to Default due to detected inconsistencies. Please
verify the values and adjust if necessary. See log file for more details. (Tarkkuusasetusten asemointi palautettiin oletusasetuksiksi havaittujen epäyhdenmukaisuuksien vuoksi. Tarkista arvot ja
säädä niitä tarvittaessa. Katso tarkemmat tiedot lokitiedostosta.)
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Viesti
Detection marker pattern does not match the reference markers defined in the CT scan. The
planned 6D alignment cannot be performed as intended. Press “Cancel” to abort the positioning
procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have
understood the limitations of this approach. (Havainnointimarkkerin kuvio ei vastaa TT-kuvauksessa määritettyjä viitemarkkereita. Suunniteltua 6D-kohdistusta ei voida suorittaa aiotulla tavalla. Painamalla ”Peruuta” voit keskeyttää asemointitoimenpiteen. Painamalla ”OK” voit siirtyä kolmiulotteiseen ”painopisteen täsmäytykseen”. Varmista, että olet ymmärtänyt tämän lähestymistavan rajoitukset.)
ExacTrac could not calculate a unique match between the reference markers defined in the CT
scan and the markers detected from x-ray images. Press “Cancel” to abort the positioning procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have understood the limitations of this approach. (Havainnointimarkkerin kuvio ei vastaa TT-kuvauksessa määritettyjä viitemarkkereita. Suunniteltua 6D-kohdistusta ei voida suorittaa aiotulla tavalla.
Painamalla ”Peruuta” voit keskeyttää asemointitoimenpiteen. Painamalla ”OK” voit siirtyä kolmiulotteiseen ”painopisteen täsmäytykseen”. Varmista, että olet ymmärtänyt tämän lähestymistavan
rajoitukset.)
Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Varmista, että PerfectPitch on tasattu (pystykallistus/keinumiskulma =0°!))

Virheviestit
Viesti
AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Todennus epäonnistui -virhe. Ei voi yhdistää hoitosovellukseen.)
Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. (Ei voi yhdistää hoitosovellukseen. Käyttäjien enimmäismäärä -virhe. Hoitosovellus on käynnistettävä uudelleen.)
UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Version? (Tuntematon pyyntö -virhe. Tukeeko hoitosovellus vaadittua ADI-versiota?)
No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Järjestelmälle <järjestelmä>
ei löydy työkalutiedostoa! Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (Ladattu kartiokeila-TT-kuva ei ole tarkastuksessa toistettava. Haluatko silti jatkaa
toistoa?)
Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Useita Motion
Enable -painikkeita painettu yhtä aikaa. Liike ei käytössä.)
Unable to store Summary file. (Ei voi tallentaa yhteenvetotiedostoa.)
No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Käyttäjiä ei löydy. Järjestelmänvalvojat voivat luoda käyttäjiä käyttäjien hallinnassa.)
Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Dicom2Chunk-muuntimen suoritettavaa tiedostoa ei löytynyt. Määritä Dicom2Chunkmuuntimen sijainti.)
No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Yhtään suunnitelmaa ei ole valittu.
Valitse ainakin yksi DICOM-suunnitelma.)
Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Suunnitelma <suunnitelman nimi> on jo tuotu. Poista ensin tuotu suunnitelma.)
Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (DICOM Dumpin
suoritettavaa tiedostoa ei löytynyt. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Potilaalla ei ole DICOM-tietoja.
Siirto MOSAIQiin ei ole mahdollinen.)
Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Siirto MOSAIQiin on
mahdollinen vain, jos pöydän kulma on alle 5 astetta!)
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Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual
table positioning! (Automaattinen pöydän liikuttaminen on mahdollinen vain COPLANAR-hoitojen
yhteydessä. Käytä manuaalista pöydän asemointia!)
Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (IRviitteen hankinta epäonnistui! Varmista, että järjestelmän nähtävissä on ainakin 4 markkeria.)
Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (IR-viitteen hankinta epäonnistui! Vältä liikuttamasta infrapunamarkkereita.)
The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Roboticsin keskiasento
on virheellinen. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Robotics-laite ei voi palvella liikuttamista. Kohdeasentoa ei ole
saavutettu. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
The scheduled Robotics position is not valid. (Ajoitettu Robotics-asento ei kelpaa.)
Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Liike keskeytettiin.
Kohdeasentoa ei ole saavutettu.)
Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Liike ei ole mahdollinen, sillä Roboticsia ei ole nollattu. Kohdeasentoa ei ole saavutettu.)
An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Uutta Roboticsin keskiasentoa asetettaessa tapahtui virhe. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Ei voi liikkua keskelle, sillä Roboticsin keskiasento ei kelpaa. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
Robotics cannot serve the designated movement. (Robotics ei voi palvella määritettyä liikettä.)
Do you really want to re-initialize the device? (Haluatko todella alustaa laitteen uudelleen?)
Could not close device. (Ei voi sulkea laitetta.)
Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (Laitteen kalibrointi ei kelpaa.
Tee kalibrointi uudelleen.)
Could not initialize device. (Ei voi alustaa laitetta.)
Please start automatic positioning. (Aloita automaattinen asemointi.)
Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Ei voi yhdistää Elekta-tiedonsiirtopalveluun. Tarkista, että palvelu on toiminnassa.)
Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Potilastietojen lataus epäonnistui. Tälle potilaalle ei löydy kelvollisia Dicom-tietoja.)
Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Työkalutiedostoa HNStar.tool ei
löydy. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Potilas on paikannettu. Lataaminen on keskeytetty, sillä ET_FRAMELESS-lisenssi puuttuu.)
Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Muistin vähyyden vuoksi Tutkittava kohdealue -toiminto jouduttiin poistamaan käytöstä tämän potilaan kohdalla.)
Source and destination folder must not be the same. (Lähde- ja kohdekansio ei voi olla sama.)
The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (Toinen tietokone on lukinnut potilastiedostot tällä hetkellä, joten niitä ei voi siirtää.)
Patient has no treatment data. Export canceled. (Potilaalla ei ole hoitotietoja. Vienti peruttu.)
No file types selected for R&V export. Export canceled. (R&V-vientiin ei ole valittu tiedostotyyppejä. Vienti peruttu.)
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Viesti
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. (Viennin kohdekansiota (<kansio>) ei voi poistaa. Sulje sovellukset, joissa on viittauksia kohdekansiossa oleviin tiedostoihin, ja
yritä uudelleen. R&V-vienti peruttu.)
R&V Export: Some files could not be copied. (R&V-vienti: joitakin tiedostoja ei voitu kopioida.)
Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Virhe R&V-viennin aikana. Tiedostoja ei voitu luoda tai kopioida.)
Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Virheelliset R&V-viennin asetukset. Tarkista R&V-asetuksesi ExacTrac ini -tiedostossa tai ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (ET DXR -levyä ei ole liitetty. Ei voi alustaa röntgenlaitteistoa.)
Unable to read flatpanel specification from ini. (Ei voi lukea litteän paneelin määrityksiä ini-tiedostosta.)
Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further information. X-ray Generator remote control disabled. (Ei voi alustaa liittymää röntgengeneraattorin kauko-ohjaimeen. Katso lisätietoja lokitiedostosta. Röntgengeneraattorin kauko-ohjain ei käytössä.)
Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Kameran törmäystunnistin aktivoitui! Kameraseuranta voi sisältää virheitä! Pyydä lisäohjeita Brainlabin asiakastuesta.)
Approval was not successful. Patient loading is canceled. (Hyväksyntä ei onnistunut. Potilaan lataaminen peruutettiin.)
Unable to initialize patient. See log file for details. (Ei voi alustaa potilasta. Katso lisätietoja lokitiedostosta.)
Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Hoitotiedostoa
(<tiedostonimi>) ei voitu ladata! Yhteenvedon luonti peruutetaan.)
Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (Potilaan asento on muuttunut merkittävästi tuonnin aloituksen jälkeen. Haluatko varmasti jatkaa?)
Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Ei voi käynnistää
pöydän kalibrointia. Varmista, että pöytä on liitetty oikein.)
Error during X-ray hardware initialization (Virhe röntgenlaitteiston alustuksen aikana)
The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (Toimenpide sivulla epäonnistui, eikä epäonnistumistapausta ole määritetty!)
The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (Toinen tietokone on lukinnut valitun potilaan tällä hetkellä. Potilaan lukinta on
avattava anonymisointia varten.)
Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name.
(Kohdepotilaskansio on jo olemassa varmuuskopion hakemistossa! Valitse eri nimi.)
Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Kopiointi epäonnistui. Tiedostoja ei voitu kirjoittaa kohdehakemistoon.)
File <path> is write protected. Unable to change access rights! (Tiedosto <polku> on kirjoitussuojattu. Ei voi muuttaa käyttöoikeuksia!)
Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Potilaan
lataus on poistettu käytöstä virheellisen infrapunakalibroinnin vuoksi. Kalibroi järjestelmä.)
Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Muunto sisäisistä koordinaateista ulkoisiin epäonnistui! Älä jatka, vaan ota yhteys
Brainlabin asiakastukeen!)
It is recommended to perform localization again. (On suositeltavaa suorittaa paikannus uudelleen.)
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Viesti
Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Ei
voi lukea litteältä paneelilta. Sulje tämä ohjattu toiminto, tarkista yhteys ja käynnistä ohjattu toiminto uudelleen.)
An error occurred. Please start correction again. (Tapahtui virhe. Käynnistä korjaus uudelleen.)
Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (Kalibrointifantomin sijaintia ei ole
määritetty. Määritä sijainti ensin.)
The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (Roboticsin
DLL-ajuria ei voitu alustaa. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again. (Ei
yhteyttä Roboticsin kauko-ohjainmoduuliin. Tarkista yhteys ja yritä uudelleen.)
No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Vaikuttaa, ettei mitään Robotics-laitetta ole liitetty. Varmista, että Robotics-laitteessa on virtaa ja se on kytketty päälle.)
The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (Roboticsin akku on tyhjä. Robotics ei voi liikkua.)
Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Automaattinen kalibrointi tai alustus epäonnistui. Paina ”Retry” alustaaksesi uudelleen tai ”Cancel” keskeyttääksesi.)
Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (Laite
on aikakatkaistu turvallisuussyistä. Paina ”OK” jatkaaksesi. Paina ”ESC” keskeyttääksesi automaattisen suuntauksen.)
Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Automaattinen suuntaus epäonnistui. Tarkista laite- ja potilasasetukset.)
Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and restart the calibration. (Suurempia kulmia kuin 0,2° havaittu. Siirrä isosentrifantomi isosentrin sijaintiin ja käynnistä kalibrointi uudelleen.)
Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Ei voi alustaa röntgenkuvausta. Katso lisätietoja lokitiedostosta.)
Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (Isosentrifantomin
DLL on väärä tai puuttuu. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte aligned. It is NOT safe to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (ADI-yhteydessä on havaittu yhteysongelmia. Vastaanotettu tunniste </YViesti> ei ole 2-tavuisesti kohdennettu.
Hoidon jatkaminen EI ole turvallista. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen!)
Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (Kierto (<XX>°) alueen ulkopuolella. Sallitut arvot ovat –360 ... +360.)
Could not open com port. Please check settings. (Ei voi avata com-porttia. Tarkista asetukset.)
Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treatment. Please call Brainlab support for further assistance. (Moottorin ohjainten sisäinen virhe. Lukitse Robotics mekaanisesti jatkaaksesi potilaan hoitoa. Pyydä lisäohjeita Brainlabin asiakastuesta.)
CBCT data not in R&V system. (Kartiokeila-TT-tiedot eivät ole R&V-järjestelmässä.)
Could not create CBCT Volume Data. (Kartiokeila-TT-tilavuustietoja ei voitu luoda.)
Could not find a log file for current plan. (Nykyisen suunnitelman lokitiedostoa ei löytynyt.)
Tool is not visible!! (Työkalu ei näy!)
Error during write operation. (Virhe kirjoituksen aikana.)
Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Acrobat Readerin alustus
epäonnistui. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Virhe PDF:n luonnin aikana.
PDF-tiedosto (<PDF-polku>) ei ole käytettävissä.)
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Viesti
Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Käsittelemätön poikkeus kohteessa LoadSliceImage()!)
Invalid logfile. (Virheellinen lokitiedosto.)
Logfile could not be loaded. (Lokitiedostoa ei voitu ladata.)
Source folder does not exist. (Lähdekansiota ei ole olemassa.)
Destination folder could not be created. (Kohdekansiota ei voitu luoda.)
<patientname> could not be copied to <destination> (Potilasta <potilasnimi> ei voitu kopioida
kohteeseen <kohde>)
Files could not be copied. (Tiedostoja ei voitu kopioida.)
Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Automaattista hoitosäteen lukitusta ei voitu alustaa. Potilaan seuranta poistetaan käytöstä.)
Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Automaattisen hoitosäteen lukituksen liittymää ei voitu
sulkea. Katso käyttöoppaasta, miten lineaarikiihdyttimen liittymä otetaan käyttöön manuaalisesti.)
No valid ExacTrac license found! (Kelvollista ExacTrac-lisenssiä ei löytynyt!)
No tool files found! Please check path. (Yhtään työkalutiedostoa ei löydy! Tarkista polku.)
No functional Linac Interface. (Ei toimivaa lineaarikiihdyttimen liittymää.)
Please calibrate X-ray first. (Kalibroi röntgen ensin.)
Could not switch to continuous mode. (Ei voitu vaihtaa jatkuvaan tilaan.)
Unsupported Correction Mode (Tätä korjaustilaa ei tueta)
Unhandled exception during couch calibration! (Käsittelemätön poikkeus pöydän kalibroinnin aikana!)
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Toinen tietokone on lukinnut valitun potilaan tällä hetkellä. Potilaan lukinta on avattava
varmuuskopiointia varten.)
Treatment file could not be saved. (Hoitotiedostoa ei voitu tallentaa.)
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Toinen tietokone on lukinnut valitun potilaan tällä hetkellä. Potilaan lukinta on avattava korvausta varten.)
The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (Toinen tietokone on lukinnut potilastiedostot tällä hetkellä, joten niitä ei voi poistaa.)
Error occurred during Dicom export: (Virhe Dicon-viennin aikana:)
Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Työkalua <työkalu>
ei löytynyt. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.)
Couch Move Cancelled (Pöydän siirto peruutettu)
No 4DC address entered. (4DC-osoitetta ei ole annettu.)
Invalid port entered (default: 56050). (Virheellinen portti annettu (oletusarvo: 56050.)
No description entered. (Kuvausta ei ole annettu.)
Invalid ID entered (default: 3263). (Virheellinen tunnus annettu (oletusarvo: 3263.)
TCP/IP connect failed. (TCP/IP-yhteyden muodostus epäonnistui.)
TCP/IP disconnect failed. (TCP/IP-yhteyden katkaisu epäonnistui.)
ERROR: Error during file handling! (VIRHE: Virhe tiedoston käsittelyn aikana!)
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Viesti
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. (ExacTracin taustapalveluissa tapahtui virhe. Sulje nykyinen potilas ja sulje
ExacTrac-sovellus. Käynnistä taustapalvelut uudelleen ”ExacTrac Service Manager GUI” -ikkunasta. Odota, kunnes kaikki palvelut ovat palanneet ”Running”-tilaan. Käynnistä ExacTrac-sovellus uudelleen jatkaaksesi työskentelyä.)
ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (ExacTrac-sovellusta ei voi käynnistää, koska taustapalvelut eivät ole vielä käynnistyneet
kunnolla.)
Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Kartiokeila-TT-kuvauksen haku epäonnistui! Yritetäänkö
uudelleen?)
CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (Kartiokeila-TT-hakemistoa ei voitu luoda potilaskansioon. ExacTrac palaa nyt asemointinäytölle!)
Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (Yhteys R&V-järjestelmään
menetettiin, eikä sitä voitu muodostaa uudelleen!)
The R&V system response to a patient related query did not yield the expected results or could
not be interpreted correctly. Please check the logfile for more information. ExacTrac will now return to the Positioning screen! (R&V-järjestelmän vaste potilasta koskevaan tiedusteluun ei tuottanut odotettuja tuloksia tai sitä ei voitu tulkita oikein. Tarkista lisätiedot lokitiedostosta. ExacTrac
palaa nyt asemointinäytölle!)
Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Isosentrien uskottavuustarkistus epäonnistui. Haluatko silti jatkaa?)
Failed to establish a connection to R&V system. Check if the network connection is OK and properly configured. Retry? (Yhteyden muodostaminen R&V-järjestelmään epäonnistui. Tarkista,
onko verkkoyhteys kunnossa ja asianmukaisesti määritetty. Yritetäänkö uudelleen?)
ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (ExacTrac ei ole valmis kartiokeila-TT-palautukseen ja palaa nyt asemointinäytölle!)

Kysymysviestit
Viesti
Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Haluatko varmasti lähettää manuaalisen valtuutuksen?
Varmista, että oikea potilassuunnitelma on ladattu ja potilas asemoitu oikein.)
CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (Kartiokeila-TT:n
tietoja ei löydy paikalliselta levyltä. Noudetaanko tietojoukko R&V-järjestelmästä?)
You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Physician> to the <All Patients> filter? (Valitsit hoidon suodattimeksi tyhjän lääkärin. Haluatko muuttaa lääkärin <Nimetty lääkäri> tilalle <Kaikki potilaat> -suodattimen?)
Do you want to exit ExacTrac? (Haluatko poistua ExacTracista?)
Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (Nollaus poistaa kaikki tälle suunnitelmalle olemassa olevat sädekartoitukset. Haluatko silti nollata?)
The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (Suunnitelman kartoitusta muokattiin. Jos peruutat, kaikki viimeaikaiset muokkaukset menetetään. Haluatko silti peruuttaa?)
Do you really want to remove <username> from the user list? (Haluatko varmasti poistaa käyttäjän <käyttäjänimi> käyttäjäluettelosta?)
Do you really want to remove user? (Haluatko varmasti poistaa käyttäjän?)
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Viesti
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>? (Et määrittänyt käyttäjän salasanaa. Tämä ei ole suositeltavaa turvallisuussyistä. Haluatko jatkaa ja säilyttää tyhjän salasanan käyttäjällä <käyttäjä>?)
Do you really want to discard your current changes? (Haluatko varmasti hylätä nykyiset muutokset?)
You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (Et tallentanut tällä hetkellä muokattavaa käyttäjää. Haluatko varmasti
poistua salasanojen hallinnasta ja hylätä muutokset?)
You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (Et hyväksynyt yhdistämistä. Haluatko varmasti lopettaa?)
Do you really want to cancel? (Haluatko varmasti peruuttaa?)
Are you sure you want to undo your approval? (Oletko varma, että haluat perua hyväksyntäsi?)
Do you really want to undo your approval? (Haluatko varmasti perua hyväksyntäsi?)
Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center position? (Oletko varma, että haluat asettaa Roboticsin nykyisen asennon Roboticsin uudeksi keskiasennoksi?)
You did not approve the fusion. Continue anyway? (Et hyväksynyt yhdistämistä. Jatka silti?)
The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (Tiedostonimi <tiedostonimi> on jo olemassa. Tallenna silti (toisella nimellä)?)
The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing information? (Dicom Plan UID -viitteet ovat jo olemassa. Haluatko varmasti korvata olemassa olevat
tiedot?)
The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (Viennin
kohdekansio <polku> on jo olemassa. Haluatko varmasti korvata nämä tiedot?)
The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Tiedosto <tiedostonimi> on jo
olemassa! Haluatko varmasti korvata sen?)
Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Tiedostosi etuliite on tyhjä. Haluatko silti
jatkaa?)
You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Et valinnut mitään
tiedostoja vietäviksi. Haluatko peruuttaa R&V-viennin?)
Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Cancel' 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. (Havaittu markkeriryhmitys ei
vastaa TT-kuvassa määritettyä viiteryhmitystä! Paina ”Cancel”, jos haluat parantaa markkereiden suuntausta röntgenissä tai TT-sarjassa manuaalisesti. Tarvittaessa poista markkeri. Paina
”Retry”, jos haluat jatkaa ja käyttää sen sijaan painopisteen täsmäytystä.)
You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (Et hyväksynyt yhdistämistä. Haluatko varmasti jatkaa?)
Infrared Tool not visible. Retry? (Infrapunatyökalu ei näy. Yritä uudelleen?)
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (Yhdistäminen on paljastanut poikkeaman! Haluatko varmasti KÄYTTÄÄ siirtoa?)
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (Yhdistäminen on paljastanut poikkeaman! Haluatko varmasti OHITTAA siirron?)
Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? (Videokameran kalibroinnin valinnan
poistaminen johtaa virheelliseen kalibrointiin. Videon lisäasetuksia ei voida käyttää. Haluatko silti
poistaa valinnan?)
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Viesti
Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (Litteän paneelin kalibroinnin valinnan poistaminen
johtaa virheelliseen kalibrointiin. DRR-yhdistämistä ei voida suorittaa. Haluatko silti poistaa valinnan?)
The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (Tällä hetkellä ladattu potilas on suljettava, jotta valitun potilaan asetukset voidaan näyttää. Jatka?)
Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (Kohdekansio on jo
olemassa. Haluatko korvata varmuuskopioidut potilastiedot?)
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? (Kohdekansiossa
on jo toinen suunnitelma potilaalle <nimi> potilastunnuksella <ID>. Molemmat suunnitelmat säilytetään, jos jatkat. Haluatko silti kopioida suunnitelman?)
Do you wish to view the patient settings now? (Haluatko näyttää potilasasetukset nyt?)
This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it anyway? (Tämä potilas on tällä hetkellä ladattu ja aktiivinen. Haluatko silti poistaa tämän potilaan?)
(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? ((Haluatko varmasti poistaa pysyvästi potilastiedot (<nimi>)?) Haluatko varmasti siirtää potilastiedot (<nimi>) roskakoriin?)
Do really want to remove all jobs in the queue list? (Haluatko varmasti poistaa kaikki jonoluettelon työt?)
Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Potilastiedot %s kohteesta %s-%d on jo viety. Haluatko varmasti viedä tiedot uudelleen?)
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? (Haluatko käyttää säteilytysarvoja Tube 1 <XX> kV
<YY> mAs, Tube 2 <XX> kV <YY> mAs potilaan säteilytyksen oletusasetuksina?)
Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum signal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? (Vahvistuskuvan voimakkuuden tulee olla <XX>–<YY> prosenttia sen voimakkaimmasta
signaalista. Voimakkuus on keskimäärin <ZZ> prosenttia. Haluatko tallentaa vahvistuskorjauskuvan?)
Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Haluatko käyttää
Winston-Lutz-siirtoa isosentrin kalibroinnissa?)
Do you really want to remove preset <presetname>? (Haluatko varmasti poistaa esiasetuksen
<esiasetuksen nimi>?)
Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (Epäonnistuiko testi
varmasti? Valitse testin ruutu, jos testi onnistui.)
Do you want to save the test results? (Haluatko tallentaa testitulokset?)
WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (VAROITUS! Saman niminen hakemisto on jo olemassa etätietokoneella! Korvaa hakemisto?)
sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (sTmp + CString("" on vain luettavissa.
Haluatko poistaa sen?)
Close current patient files (<file>)? (Sulje nykyiset potilastiedostot (<tiedosto>)?)
Do you really want to exit? (Haluatko varmasti poistua?)
Are you sure you want to log-off? (Oletko varma, että haluat kirjautua ulos?)
Do you want to export all data again? (Haluatko viedä kaikki tiedot uudelleen?)
Start IR only workflow? (Aloita pelkän infrapunan työnkulku?)
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Viesti
ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destination: <destination>. (VIRHE: Potilaan kopioinnin kansion tarkastuksen lähde-/kohdehakemistot!
Lähde: <lähde> Kohde: <kohde>.)
Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base? (Haluatko tunnistaa Brainlabin
kehyksettömän SRS:n maskin rungon?)
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (”Yes” ottaa käyttöön
kallon asemointijärjestelmän automaattisen esiasemoinnin.)
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (”No” vaatii kallon asemointijärjestelmän manuaalisen esiasemoinnin.)
‘Cancel’ will abort this selection. (”Cancel” keskeyttää tämän valinnan.)

Vihjeviestit
Viesti
Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (Markkerikokoonpano on ehkä symmetrinen! Valitse jokin toinen markkeriryhmitys!)
Marker configuration was moving during marker acquisition! (Markkerikokoonpano liikkui markkerien kuvauksen aikana!)
There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Löytyi moniselitteisyyksiä! Mutta määritetty markkerikokoonpano ohittaa moniselitteiset markkeripisteet, jos painat
”Yes”. Paina ”No”, jos haluat korjata markkerikokoonpanon.)
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? (Markkerikokoonpanoa ei ole
määritetty hyvin moniselitteisyyksien vuoksi ja se tulee sisältämään ylimääräisiä virtuaalisia
markkereita! Haluatko silti tallentaa markkerikokoonpanon?)
Patient was moving during marker acquisition! (Potilas liikkui markkerien kuvauksen aikana!)
Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Toinen ExacTrac-sovellus
on käynnissä ja täytyy sulkea ensin!)
Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Näyttösi nykyinen väriasetus on <XX>. Vaihda näytön asetukseksi 16 miljoonaa väriä, jotta voit käyttää videotoimintoa kunnolla!)
The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (Roboticsin itsetesti epäonnistui. Robotics ei ehkä voi liikkua.)
Unable to access 3D tracking system. (Ei voi avata 3D-seurantajärjestelmää.)
There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety! (Järjestelmään tuli vika kalibroinnin aikana! Kalibroi järjestelmä turvallisuussyistä!)
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! (Seuranta on tästä lähtien pois käytöstä, mutta törmäysanturi voidaan ohittaa. ”KYLLÄ” ohittaa törmäysanturin. Varoitus: seuranta
saattaa olla epätarkkaa!)
There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Lataamisen aikana syntyi ristiriita. Turvallisuussyistä käynnistetään ohjattu
asetustoiminto. Katso lisätietoja lokitiedostosta.)
No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Define Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Potilaalle ei ole määritetty implantoituja markkereita. Määritä implantoidut markkerit ensin. Käytä valikon \""Pre-Planning\"" toimintoa \""Define Implanted Markers\"".)
No active patient. Please load patient first. (Ei aktiivista potilasta. Lataa ensin potilas.)
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Viesti
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 function. (Vain Brainlab-huollolle. Jatka? Tätä toimintoa käyttää vain Brainlabin huoltohenkilöstö, eikä
sen pitäisi olla käytettävissä normaalissa käytössä. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen toiminnon poistamiseksi käytöstä.)
No CT image set for patient. Please load patient with image set. (Potilaalla ei ole TT-kuvajoukkoa. Lataa potilas, jolla on kuvajoukko.)
Please perform Isocenter calibration first. (Suorita ensin isosentrin kalibrointi.)
Please perform X-ray calibration first. (Suorita ensin röntgenin kalibrointi).
It is strongly recommended to do a Daily Check first! (On erittäin suositeltavaa tehdä ensin päivittäinen tarkistus!)
This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Tämä hoito on jo jonossa, eikä sitä lisätty jonoon enää uudelleen.)
Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Objekti <objekti> on jo määritetty
isosentriin <isosentri>.)
<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (<Robotics> liikkuu kohti kanturia yli 1°. Varmista, ettei se pääse törmäämään kanturiin.)
The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (Roboticsin akku on lähes tyhjä. Varaudu siihen, että liike voi keskeytyä yhtäkkiä. Lataa akku niin pian kuin mahdollista.)
Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Tapaustiedoston ja tapauksen
lisätietojen välillä havaittiin ristiriita. Turvallisuussyistä ohjattu asetustoiminto käynnistetään uudelleen. Tarkista asetukset. Katso lisätietoja lokitiedostosta.)
This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Tämä on laadunvarmistustoiminto. Älä käytä tätä toimintoa potilaan määritykseen.)
<Robotics> will autocalibrate. Please ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. (<Robotics> kalibroidaan automaattisesti. Varmista, ettei pöydällä ole potilasta ja että ”Lukitse kaikki” on pois käytöstä! Toiminto käynnistyy,
kun painat ”OK”.)
No markers visible! (Yhtään markkeria ei näy!)
Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (Markkerikokoonpano
on symmetrinen! Valitse jokin toinen markkeriryhmitys!)
Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Haluatko päivittää röntgengeneraattorin esiasetuksen <esiasetus> asetukseksi <XX> kV ja <YY>
mAs?)
identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title (sama kuin viestit \DlgDefineIRTool.cpp vain eri otsikko)
Not enough markers visible! (Näkyvissä ei ole riittävästi markkereita!)
No CT set available. (Ei TT-sarjaa käytettävissä.)
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. (Haluatko varmasti ohittaa ExacTracin MV-säteilykeilan lukituksen? Tämä poistaa lukituksen lineaarikiihdyttimestä ja sallii hoidon. Varmista, että potilas on oikeassa hoitasennossa.)
‘Yes’, ‘No’ (”Kyllä”, ”Ei”)
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock. (ExacTracin MV-säteilykeilan lukitus on pois käytöstä niin kauan kuin tämä
ikkuna on auki. Lukitus palautetaan, kun valitaan Sulje.)
‘Ok’ (”Ok”)
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Viestit: varoitukset, virheet, kysymykset, vihjeet

Viesti
Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Löytyi useita vastaavuuksia! Säteet on kartoitettu onnistuneesti yhteen niistä.)
Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Vasemmasta / oikeasta kuvasta ei löytynyt riittävästi markkeria. Yritä
säätää kuvien ikkunointia tai tunnistaa implantoidut markkerit manuaalisesti.)
Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Vastaavia markkeripareja ei havaittu riittävästi! Yritä säätää kuvien ikkunointia tai tunnistaa implantoidut markkerit manuaalisesti.)
No suitable configuration detected! Try to adjust windowing of images or manually detect implanted markers. (Sopivaa kokoonpanoa ei havaittu! Yritä säätää kuvien ikkunointia tai tunnistaa
implantoidut markkerit manuaalisesti.)
Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Potilaan tuntematon
markkerityyppi. Valitse oikea markkerityyppi.)
Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Markkeria <yy> ei voitu rekonstruoida. Molempien ikkunoiden markkerit eivät
todennäköisesti vastaa samaa rakennetta!)
Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)?
(Markkeri <yy> on pois näkyvistä molemmissa röntgenkuvissa. Haluatko poistaa sen (suositeltavaa)?)
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27.3

Yhteensopivuudet

27.3.1

Sähkömagneettiset häiriöt

Sähkömagneettinen ympäristö
ExacTrac-järjestelmät on suunniteltu käytettäviksi alla olevassa taulukossa määritellyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä.
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että järjestelmiä käytetään oikeassa ympäristössä.

Vakuutus
Sähkömagneettisia häiriöpäästöjä koskevia ohjeita sekä valmistajan vakuutus:
Päästötesti

Vaatimustenmukaisuus

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Ryhmä 1

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Luokka A

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitteen vaihtelut /
kohinapäästöt IEC
61000-3-3

Vastaa vaatimuksia

Sähkömagneettista ympäristöä koskevia ohjeita
ExacTrac käyttää radiotaajuista energiaa vain sisäisiin toimintoihin. Tämän vuoksi radiotaajuussäteily on
hyvin vähäistä eikä todennäköisesti aiheuta häiriöitä
lähellä olevissa sähkölaitteissa.
ExacTrac soveltuu käytettäväksi kaikissa muissa tiloissa paitsi asuintiloissa ja tiloissa, jotka on liitetty
suoraan yleiseen, asuinrakennuksiin sähköä syöttävään pienjänniteverkkoon. Käyttö tällaisissa tiloissa
on mahdollista, mutta se edellyttää alla olevien varoitusten noudattamista.

Vain terveydenhuollon ammattilaiset saavat käyttää ExacTracia. Järjestelmä saattaa
aiheuttaa radiohäiriöitä tai häiritä lähellä olevien laitteistojen toimintaa. Tarvittaessa on
ryhdyttävä korjaaviin toimiin, kuten siirrettävä tai suunnattava laite uudelleen tai suojattava
sen käyttöpaikka.

Kliininen käyttöohje Ver. 1.0 ExacTrac Ver. 6.2

495

Yhteensopivuudet

27.3.2

Sähkömagneettisen häiriön sieto

Sähkömagneettinen ympäristö
ExacTrac-järjestelmät on suunniteltu käytettäviksi seuraavissa kappaleissa määritellyissä
sähkömagneettisissa ympäristöissä.
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että järjestelmiä käytetään oikeassa ympäristössä.

Sähkömagneettisen häiriön sieto, valmistajan vakuutus
Seuraavien osien taulukot sisältävät sähkömagneettisen häiriön sietoa koskevia tietoja ja
valmistajan vakuutuksen.
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27.3.3

Sähkömagneettisten häiriöiden sieto, ExacTrac

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Häiriönsietotesti

IEC 60601 -testitaso

Vaatimusten- Sähkömagneettista ympämukaisuusta- ristöä koskevia ohjeita
so

Sähköstaattinen
purkaus (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV kontakti
±8 kV ilma

Vastaa vaatimuksia

Lattioiden tulee olla puuta,
betonia tai keraamista laattaa. Jos lattiat on katettu
synteettisellä materiaalilla,
suhteellisen kosteuden on
oltava vähintään 30 %.

Nopea sähköinen
transientti/purske
IEC 61000-4-4

±2 kV virransyöttöjohdoille
±1 kV signaali- ja liitäntäkaapeleille

Vastaa vaatimuksia

Verkkovirran on oltava laadultaan liikehuoneistoihin tai
sairaalaympäristöön sopivaa.

Ylijänniteaalto IEC
61000-4-5

±1 kV johdosta johtoon
±2 kV johdosta maahan

Vastaa vaatimuksia

Verkkovirran on oltava laadultaan liikehuoneistoihin tai
sairaalaympäristöön sopivaa.

Vastaa vaatimuksia

Virran taajuuden magneettisten kenttien on vastattava
tasoltaan tyypillisen liikehuoneisto- tai sairaalaympäristön tasoja.

Vastaa vaatimuksia

Verkkovirran on oltava laadultaan liikehuoneistoihin tai
sairaalaympäristöön sopivaa.

Verkkotaajuuden
magneettikenttä
IEC 61000-4-8
Jännitekuopat, lyhytaikaiset katkokset ja jännitteenvaihtelut virransyöttöjohdoissa IEC
61000-4-11

3 A/m

70 % UT(–30 %, 500 ms)
40 % UT(–60 %, 100 ms)
< 5 % UT(> –95 %, 10 ms)
< 5 % UT (> –95 %, 5 000
ms)

HUOMAUTUS: UT on AC-päävirtajännite ennen testitason käyttämistä.

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3
Häiriönsietotesti

IEC 60601
-testitaso

Vaatimusten- Sähkömagneettista ympäristöä koskevia ohmukaisuusta- jeita
so

Johtuva radio3 Vrms 150
[V1] 3 V
taajuus IEC
kHz - 80 MHz
61000-4-6

Kannettavia tai siirrettäviä radiotaajuisia tietoliikennelaitteita ei saa käyttää lähempänä
ExacTracin mitään osaa (mukaan lukien
kaapelit) kuin suositeltava erotusetäisyys,
joka lasketaan lähettimen taajuuden laskentaan
tarkoitetun yhtälön avulla.
Suositeltava erotusetäisyys:

80 MHz – 800 MHz

800 MHz - 2,5 GHz
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Häiriönsietotesti

IEC 60601
-testitaso

Säteilevä ra3 V/m 80
diotaajuus IEC MHz - 2,5
GHz
61000-4-3

Vaatimusten- Sähkömagneettista ympäristöä koskevia ohmukaisuusta- jeita
so

[E1] 3 V/m

Kaavassa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksiminimellisteho watteina
(W) ja d on suositeltu erotusetäisyys metreinä
(m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien ympäristömittaustena avulla saatujen kenttävoimakkuuksien
on oltava alle yhteensopivuustasonb jokaisella
taajuusalueella.
Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla
merkittyjen laitteiden läheisyydessä:

HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuutta.
HUOMAUTUS: nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
a

Kiinteiden lähettimien, esim. radion, matka- ja langattomien puhelimien ja maaradioliikenteen,
amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä TV-lähetysten tukiasemien kenttävoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien toiminnasta aiheutuvaa sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä
sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä kohdassa, jossa ExacTracia
käytetään, ylittää em. hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vaatimustason, ExacTracia on
tarkkailtava, kunnes tiedetään, että se toimii normaalisti. Jos järjestelmä ei tunnu toimivan normaalisti, on ryhdyttävä tarvittaviin lisätoimiin, esim. siirrettävä ExacTrac toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.

b

Kun taajuusalue on yli 150 kHz - 80 MHz, kentän voimakkuuksien tulee olla alle 3 Vrms [v1], 3
V/m [E1].
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27.3.4

Radiotaajuiset tietoliikennelaitteet

Sähkömagneettinen ympäristö
Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuiset tietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa järjestelmien
toimintaan.
ExacTrac on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka ympäristöön
säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan.
ExacTracin käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä
minimietäisyyden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden (lähettimet) ja
ExacTracin välillä alla olevan taulukon mukaisen tietoliikennelaitteiston maksimitehon mukaisesti.

Erotusetäisyydet
Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden ja ExacTracin väliset suositellut
erotusetäisyydet:
Lähettimen nimellismaksiminimellisteho
(W)

Lähettimen taajuuden mukainen erotusetäisyys (m)

150 kHz - 80 MHz
d = 1, 2 P

80 MHz – 800 MHz
d = 1, 2 P

800 MHz - 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

Sellaisten lähettimien osalta, joiden maksimitehoa ei ole mainittu edellä olevissa taulukoissa,
suositeltu erotusetäisyys (d) metreinä (m) voidaan laskea käyttämällä lähettimen taajuuden laskentaan tarkoitettua yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksiminimellisteho watteina (W).
HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeamman taajuuden erotusetäisyyttä.
HUOMAUTUS: nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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