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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger og juridisk information
1.1.1 Kontaktoplysninger

Support

Hvis ikke du kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne guide, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Central- og Sydameri-
ka

Tlf.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892 1217

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende regioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Feedback

Trods omhyggelig gennemgang kan denne vejledning indeholde fejl.
Kontakt os venligst på oncology.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til, hvordan vi kan
forbedre denne vejledning.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.1.2 Juridisk information

Ophavsrettigheder

Denne brugervejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsrettigheder. Ingen del
af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

• ExacTrac® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• iPlan® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• Novalis® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Ikke-Brainlab-varemærker

• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® og PerfectPitch™ er registrerede varemærker tilhørende
Varian Medical Systems, Inc.

• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® og MOSAIQ® er registrerede varemærker tilhørende Elekta.
• Endpoint Security™ er et varemærke tilhørende Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ er et varemærke tilhørende Symantec Corporation.
• G Data Antivirus™ er et varemærke tilhørende G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ er et varemærke tilhørende Avira Operations GmbH & Co. KG.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af et eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se:
https://www.brainlab.com/patent/

Integreret tredjeparts-software

• Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
• Dette produkt indeholder software udviklet af Apache Software Foundation (http://

www.apache.org).
• Dette produkt indeholder software licenseret under GNU General Public License (se side 465).

CE-mærke

• CE-mærket viser, at dette Brainlab-produkt overholder de væsentlige krav i
Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (MDD).

• I henhold til bestemmelserne i MDD, er ExacTrac et klasse IIb-produkt.

Garanti

Garantier gælder ikke for produkter, der er blevet beskadiget pga. ulykker, misbrug, forkert
geninstallation eller utilstrækkelig emballage i tilfælde af returforsendelser. Garantier
gælder ikke for produktkomponenter, der er blevet ændret eller erstattet uden skriftlig
tilladelse fra Brainlab.

Kontaktoplysninger og juridisk information
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Bortskaffelsesvejledning

Bortskaf kun elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med lovbestemmel-
serne. For oplysninger om WEEE-direktivet (affald fra elektrisk og elektronisk udstyr)
henvises til:
www.brainlab.com/en/sustainability

Kollimatorerne indeholder bly og må kun bortskaffes i overensstemmelse med national lovgivning
på området.

Salg i USA

USA’s føderale lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.

Sprogoplysninger

Alle Brainlab-brugervejledninger er oprindeligt udarbejdet på engelsk.

Electronic Product Radiation Control (EPRC) Program (kun USA)

I henhold til produktklassifikationen for medicinsk udstyr fra FDA Center for Devices and
Radiological Health er ExacTrac defineret som et medicinsk strålebehandlingssystem med ladede
partikler (produktkode IYE).
Ifølge 21 CFR (Code of Federal Regulations Title 21) i CDRH gælder der ikke nogen
ydelelsesstandard, og de generelle bestemmelser for strålebeskyttelse gælder (21 CFR
1000-1005).

IEC-overensstemmelse

ExacTrac er i overensstemmelse med IEC 60601-2-68:2014.

Unik enhedsidentifikation

Den unikke enhedsidentifikation (UDI) for ExacTrac er at finde på hardware-
mærkaten, samt i ExacTrac-softwaren, hvor UDI’en er vist i feltet About Exac-
Trac (se side 125).
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler anvendt i denne vejledning

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med cirkulære forsigtighedssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om mulige problemer med enheden. Sådanne problemer
omfatter enhedens funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller skade på ejendom.

Noter

BEMÆRK: Noter er formateret i kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

Symboler
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1.2.2 Hardwaresymboler

Symboler på hardware-komponenter

Symbol Forklaring

Type B anvendt del iht. IEC 60601-1.

Bemærk! Se vedlagte dokumenter.

Der henvises til brugervejledningen/manualen.
På medicinsk elektrisk udstyr: Følg brugervejledningerne.

Serienummer.

Varenummer.

Kun på recept.

Fremstillingsdato.

Producent.
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1.3 Tilsigtet brug
1.3.1 Brug af systemet

Brugsindikationer

ExacTrac er et system, der er beregnet til at blive brugt til at placere patienter på et præcist
defineret punkt inden for behandlingsstrålen af en medicinsk accelerator til stereotaktisk
strålekirurgi eller strålekirurgiske procedurer for at behandle læsioner, kræftknuder og andre
tilstande overalt i kroppen, for hvilke strålebehandling er indiceret. ExacTrac kan også anvendes
til at monitorere patientens placering under behandlingen.

Afgørende ydeevne

• ExacTrac 6.5 viser indikatorer til patientbevægelse i forhold til en referenceposition med en
nøjagtighed på 0,7 mm.

• Briksen må kun bevæge sig under proceduren for patientpositionering og skal stoppe, hvis
knapperne til bevægelse slippes.

• Røntgenindstillingerne skal sendes til røntgengeneratoren uden nogen fejl, eller fejlen skal
detekteres af ExacTrac.

• Udløsersignalet må ikke indstilles utilsigtet.
• Billedfusion skal være korrekt.
• Strålehold skal kun skifte statussen bevidst ud fra patientpositionering.

Forsigtig håndtering af hardware

Systemkomponenter og tilbehørsinstrumenter omfatter præcise mekaniske dele. Håndtér
dem forsigtigt.

Kendte kontraindikationer

Advarsel
Billeddannelse og strålebehandling kan potentielt have skadelig interaktion med aktivt
implanterbart medicinsk udstyr og aktivt medicinsk udstyr, der bæres på kroppen. Kontakt
producenten af sådant udstyr for yderligere oplysninger, og kontrollér udstyret for korrekt
drift efter bestråling. 

Operatørprofil

Enheden anvendes af professionelle.
Systemet må kun anvendes af medicinsk personale, der har fået målrettet uddannelse i dette
program så som:

Titel Uddannelse Handlinger

Strålebehandler Uddannelse, træning Hovedarbejdsgang

Stråleonkolog/læge Lægeuddannelse Fusionsgodkendelse, patientinitiali-
sering

Medicinsk fysiker/fysiker PhD i medicinsk fysik Systemkvalitetssikring, datahåndte-
ring

(Denne klassificering afhænger af landsspecifikke krav/bestemmelser og kan variere fra
klassifikationerne vist ovenfor.)

Tilsigtet brug
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Advarsel
Kun uddannet medicinsk personale kan betjene systemkomponenter og
tilbehørsinstrumenter.

Miljø

ExacTrac er udelukkende designet til at blive anvendt på en professionel sundhedsinstitution.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes skal du gennemgå plausibiliteten af alle de
oplysninger, der er lagt ind i og modtaget af systemet.

Advarsel
Det er ikke tilladt at ændre dette udstyr.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4 Forenelighed med medicinsk udstyr
1.4.1 Brainlab medicinsk udstyr

Generelle oplysninger

ExacTrac er kompatibel med følgende Brainlab medicinsk udstyr.
BEMÆRK: Fuldstændige oplysninger om tilgængeligt tilbehørshardware gives i
hardwarebrugervejledningerne, Patientstøttesystem og RT/RS stereotaktisk hardware. 

Integreret strålebehandlingssystem

Brainlab medicinsk udstyr Kommentar

Novalis-formet strålekirurgisk system Alle 600N-baserede versioner understøttes

Patientfikseringstilbehør

Brainlab medicinsk udstyr Kommentar

Rammeløse strålekirurgikomponenter

Non-invasivt patientfikseringssystem. Omfatter:
• Maskesæt
• Rammeløs SRS CT/Angio lokalisator og målpositi-

onering

Rammeløs strålekirurgisk positionerings-
enhed • Anvendes til positionering af patienter.

ExacTrac Robotics 1.x/2.0
Uafhængigt modul der muliggør hurtig robotstyret
hældningsjustering af brikstoppen til præcis patie-
ntpositionering.

Brainlab brikstoppe til billeddannelse Brikstoppe til billeddannelse er lavet af kulfibre med
lav densitet til bedre røntgenbilledkvalitet.

Rammeløs SRS-fastgørelse til tredje-
partsbrikstop

En kulfiberplade af lav tæthed, som muliggør hurtig
og enkel montering på behandlingsbordet.

Sporingstilbehør

Brainlab sporingstilbehør Kommentar

ExacTrac CT kropsmarkørkugler
Bruges til patientsporing

ExacTrac infrarøde kropsmarkørkugler

ET-markørsokler
Sokler til hurtig og reproducerbar kropsmarkørfastgø-
relse til anvendelse i forbindelse med selvklæbende
puder

ExacTrac reflekterende markørkugler Markørkugler til sporing af enheder

ET-positioneringsstjerne og positione-
ringsarm

Anordninger til sporing af briksbevægelse
ET-positioneringsenhed og positione-
ringsarm

Forenelighed med medicinsk udstyr
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Kalibreringstilbehør

Brainlab kalibreringstilbehør Kommentar

ET-isocenter-fantom Bruges til isocenter-kalibrering med laserne i be-
handlingsværelset

ET-røntgenkalibreringsfantom Anvendes til kalibrering af røntgenkomponenterne

Fantom-pegepind Anvendes til udførelse af QA-test (Winston-Lutz)

Tilbehør til kvalitetssikring

Brainlab-tilbehør til kvalitetssikring Kommentar

ExacTrac verifikationsfantom Bruges til kvalitetssikring og uddannelse af terapeu-
ter

Fantom-pegepind Anvendes til udførelse af QA-test (Winston-Lutz)

ET-Isocenter-fantom ET-isocenter-fantomet har en 5 mm tungstenkugle i
midten og anvendes til daglig QA (Daglig kontrol)

Yderligere tilbehør

Yderligere Brainlab-tilbehør Kommentar

Skridsikker måtte Sikrer behagelig patientpositionering på behandlings-
bordet

Andre Brainlab-enheder

Yderligere enheder kan blive tilgængelige efter udgivelsen af denne manual. Kontakt Brainlab-
support, hvis du har spørgsmål om enhedens kompatibilitet med Brainlab-software.

Advarsel
Anvend kun udstyr og reservedele, som er specificeret af Brainlab, sammen med ExacTrac.
Brug af uautoriserede enheder/reservedele kan forringe sikkerheden og/eller effektiviteten
af det medicinske udstyr og være til fare for patientens, brugerens og/eller miljøets
sikkerhed.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4.2 Brainlab medicinsk software

Godkendelse

Det er kun autoriserede Brainlab-medarbejdere, der må installere software på Brainlabs
systemer. Brugeren må ikke installere eller fjerne softwareprogrammer. Hvis der er
installeret en virusscanner i samarbejde med en Brainlab-medarbejder, skal den
konfigureres iht. Brainlabs anbefalinger.

Kompatibel medicinsk software fra Brainlab

ExacTrac er kompatibel med følgende medicinske software fra Brainlab:

Brainlab medicinsk software Kommentar

iPlan RT Dose 4.5 Systemer til behandlingsplanlægning

Fjernadgang til live ExacTrac-arbejdssta-
tion

Klientsoftwaren er installeret på en ekstern computer
for at lette adgangen til ExacTrac-arbejdsstationen

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element, som giver mulighed for behand-
lingsplanlægning

ExacTrac 5.5

Brainlab-service angiver forskellige steder under systeminstallation til ExacTrac 5.5 og ExacTrac
6.0 datasæt, for ikke at blande datasæt sammen, som er blevet oprettet af forskellige
softwareversioner.
Patientdatasæt, som er blevet oprettet med ExacTrac 5.5 software kan ikke åbnes med ExacTrac
6.x software.
Der findes ingen dataændringsprocedure, som kan genbruge patientdatasæt, der er blevet
oprettet i eller importeret til ExacTrac 5.5 med ExacTrac 6.x pga. de manglende DICOM-
oplysninger. Derfor skal brugeren udføre en ny import til ExacTrac 6.x med systemet til
behandlingsplanlægning. Man skal være særligt opmærksom på dette i udskiftningsfasen fra
ExacTrac 5.5 til ExacTrac 6.x, hvor både nye patienter (ExacTrac 6.x) og allerede behandlede
(med ExacTrac 5.5) patientdatasæt er tilgængelige.
BEMÆRK: ExacTrac 5.x- og ExacTrac 6.0-versionerne kan ikke køre parallelt med ExacTrac
6.1-, ExacTrac 6.2- eller ExacTrac 6.5-versionerne pga. 64 bit-operativsystemet. 

Advarsel
Patientdatasæt, som er blevet oprettet med ExacTrac 5.5 software, kan ikke vises/afspilles/
sikkerhedskopieres med ExacTrac 6.0 software.

Advarsel
Patientdatasæt oprettet med ExacTrac 6.0 software kan ikke åbnes/vises/afspilles eller
sikkerhedskopieres med ExacTrac 5.5 software. Datasættene kan være uopretteligt ændret
og ikke længere brugbare.

Anden Brainlab-software

Hvis du kører software-versioner ud over dem, der nævnes ovenfor, skal du kontakte Brainlab-
support for at få en afklaring vedr. foreneligheden med Brainlab-enheder.

Advarsel
Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må
installeres og anvendes sammen med systemet.

Forenelighed med medicinsk udstyr
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1.4.3 Ikke-Brainlab medicinsk udstyr

Kompatibelt ikke-Brainlab medicinsk udstyr

ExacTrac er kompatibel med følgende ikke-Brainlab medicinsk udstyr:

Medicinsk udstyr Model Producent

Billeddiagnostisk udstyr DICOM-kompatible modeller. Forskellige

Behandlingsbrikse Exact & ETR, Vortex, TrueBeam. Varian

BodyFIX vakuum-positi-
oneringssystem Forskellige. Medical Intelligence/Elekta

Varian Clinac

Versioner ældre end 5.4 understøttes ik-
ke til automatisk brikspositionering.
Kontakt venligst din lokale Varian-repræ-
sentant for opgradering, hvis det er rele-
vant.

Varian

Varian TrueBeam/True-
Beam STx

Version 2.5 og lavere understøttes til
automatisk briksbevægelse ved hjælp af
ADI 2.0-grænseflade.
Version 2.5 MR2 og højere understøttes
til automatisk briksbevægelse ved hjælp
af ADI 3.0-grænseflade.
En laserafskærmning er påkrævet til ro-
botstyringsintegration.

Varian

Novalis Tx/Trilogy Alle. Varian

Elekta lineære accelera-
torer

iGUIDE/HexaPOD-baseret system.
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant).
Modeller:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (lineære acceleratorer med CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (KV-billeddannelse),
iGUIDE 2.1, PSS (bord).

Elekta

BEMÆRK: Andre brikse og lineære acceleratorer end de, der er anført ovenfor, kan også
anvendes. For yderligere oplysninger om understøttede modeller bedes du kontakte Brainlab-
support. 

BEMÆRK: Elekta lineære acceleratorer: Nøjagtigheden af det specifikke system, der anvendes,
er angivet i kundeaccepttesten, der specificerer de komponenter, der anvendes til at måle
nøjagtigheden. 

Følgende advarsler gælder for ExacTrac-systemer, som er installeret på Varian lineære
acceleratorer udstyret med en Vortex-briks:

Advarsel
Når ExacTrac anvendes på en accelerator, der er udstyret med en Vortex-briks, må
ExacTrac kun anvendes, når behandlingsbordet er låst i behandlingsposition (på linje med
den lineære accelerator-akse).

Advarsel
Sørg for, at ExacTrac-softwaren er lukket, når CT anvendes i behandlingsrummet.

GENERELLE OPLYSNINGER
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Advarsel
Sørg for, at ExacTrac-softwaren er lukket, når der anvendes et Varian Vortex-baseret CT-
system.

Advarsel
Hvis ExacTrac er installeret på en Clinac med en Vortex-briks, må Robotics ikke installeres,
og den oprindelige Varian-bordplade skal anvendes.

Andre ikke-Brainlab enheder

Advarsel
Ikke-Brainlab medicinsk udstyr må kun anvendes sammen med ExacTrac, hvis det er
specificeret af Brainlab. Anvendelse af uautoriserede medicinske enheder kan forringe
sikkerheden og/eller effektiviteten af ExacTrac og være til fare for patientens, brugerens
og/eller miljøets sikkerhed.

Advarsel
Det er udelukkende Brainlab-support, der er bemyndiget til at ændre
hardwarekonfigurationen på ExacTrac-arbejdsstationen. Uautoriserede ændringer kan
forringe systemets drift.

Advarsel
Brikstoppen må ikke indeholde metalstrukturer i behandlingsområdet og bør ikke
indeholde inhomogene strukturer, der er synlige på røntgenbilleder. En brikstop til
billeddannelse er påkrævet.
BEMÆRK: Brikstoppen til billedoptagelse har indflydelse på kvaliteten af de optagede billeder!
Kontakt Brainlab-support, hvis du har spørgsmål om kompatibiliteten af tredjepartsbrikstoppe til
billeddannelse! 

Forenelighed med medicinsk udstyr
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1.4.4 Ikke-Brainlab software

Godkendelse

Advarsel
Installation af software og hardware på Brainlab-systemerne må kun udføres af
autoriserede Brainlab-medarbejdere. Brugeren må ikke installere eller fjerne
softwareprogrammer eller hardwarekomponenter.

Advarsel
Det er kun Brainlab-support, der er bemyndiget til at ændre hardwarekonfigurationen på
arbejdsstationen. Uautoriserede ændringer kan forringe systemets drift. Hvis der er
installeret en virusscanner i samarbejde med en Brainlab-medarbejder, skal den
konfigureres iht. Brainlabs anbefalinger.

Kompatibelt ikke-Brainlab software

ExacTrac er kompatibel med følgende ikke-Brainlab softwareprodukter:

Software Kommentar

Planlægningssystemer fra tredjepart

Systemer, der eksporterer den definerede isocenter-
position og PTV-omridset (Planning Target Volume)
med CT-data via et eksisterende DICOM RT-link til
ExacTrac-arbejdsstationen, understøttes. For yderli-
gere oplysninger henvises der til DICOM-overens-
stemmelseserklæringen på www.brainlab.com eller
kontakt Brainlab-support.

Varian ARIA 10/11/13
DICOM RT dataeksport af ExacTrac er kompatibel
med ARIA Record and Verify-systemet (Varian Medi-
cal system).

Ændringer af tredjepartssystemer kan påvirke andre systemer. Sørg for, at alle systemer
stadigvæk fungerer efter hensigten.
Brainlab DICOM implementeringen er baseret på et MERGE DICOM-bibliotek. For detaljerede
oplysninger om DICOM overensstemmelse, se tredjepartssystemets DICOM-
overensstemmelseserklæring og den seneste Brainlab DICOM-overensstemmelseserklæring på
www.brainlab.com/dicom.

Se også side 385.
BEMÆRK: Brainlab kan ikke garantere kompatibiliteten med ExacTrac for anden ikke-Brainlab
software eller for opgraderinger af den anførte ikke-Brainlab software. For yderligere oplysninger
bedes du kontakte Brainlab-support. 

Andet ikke-Brainlab software

Advarsel
Kun software, som er specificeret af Brainlab, må installeres og anvendes sammen med
ExacTrac.
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1.5 Uddannelse og dokumentation
1.5.1 Uddannelse

Brainlab-uddannelse

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig anvendelse af systemet anbefaler Brainlab, at alle
brugere, før de bruger systemet for første gang, deltager i et omfattende uddannelsesprogram,
som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Overvåget support

• Efter udførelsen af et tilstrækkeligt antal simulerede procedurer og efter en streng
kvalitetssikringsundersøgelse, kan systemet nu anvendes til en række udvalgte behandlinger.

• En Brainlab-repræsentant skal være til stede under sådanne behandlingsforløb for at yde det
medicinske personale tilsyn og vejledning, hvor det måtte være nødvendigt.

Ansvar

Advarsel
ExacTrac-systemet er udelukkende beregnet til at yde yderligere understøttelse af det
medicinske personale. Det hverken erstatter eller udskifter brugeroplevelsen eller
ugyldiggør brugerens ansvar under brug.

Uddannelse og dokumentation
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1.5.2 Dokumentation

Målgruppe

• Denne vejledning er ment som en introduktion og reference med henblik på effektiv og korrekt
brug af Brainlab ExacTrac-systemet.

• Denne vejledning er skrevet til alle medlemmer af det kliniske team, som anvender eller
håndterer ExacTrac-systemet, eller dele af det.

• Du skal læse denne vejledning omhyggeligt og gøre dig selv bekendt med systemet før brug.

Læs brugervejledningen

En vellykket og sikker behandling med ExacTrac kræver omhyggelig proceduremæssig
planlægning.
Det er derfor vigtigt, at:
• De relevante brugervejledninger læses grundigt, før systemet tages i brug
• Brugervejledningerne er tilgængelige på alle tidspunkter

Brainlab-brugervejledninger

Brugervejledning Beskrivelse

Klinisk brugervejledning til
ExacTrac

Detaljerede anvisninger vedr. brugen af ExacTrac-patientpositio-
neringssystemet

Brugervejledning til patie-
ntstøttesystem

Detaljerede instrukser vedr. brugen af:
ExacTrac Robotics-brikstoppens hældningsjusteringssystem
Rammeløst strålekirurgisk behandlingssystem

Stereokratisk hardwarebru-
gervejledning

Detaljerede instrukser vedr. brugen af Brainlab fantom-pege-
pind til udførelse af kvalitetssikring

iPlan RT klinisk brugervejled-
ning

Detaljerede instrukser vedr. brugen af det relevante Brainlab-be-
handlingsplanlægningssystem

Dokumentation for røntgenkomponenter

Enhed Dokument Producent

Indkapsling
Datablad: ”Sapphire-indkapsling”
Databladet ”Housing B-130” Varian Medical Systems

(Varex Imaging Corporation udelukken-
de til røntgenrør)Rør

Datablad: ”RAD-21”
Databladet ”G-892”

HV-kabler Datablad: ”Kabel af typen L3”
med ”stik af typen CA1” Claymount

Kollimator Denne brugervejledning Brainlab

Generator
Brugsanvisning for ”EDITOR Hfe”
Servicehåndbog for ”EDITOR
Hfe”

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

Andre brugervejledninger

Brugervejledning Beskrivelse

Novalis brugervejledninger Instruktionerne til brug af Novalis systemet leveres af Varian Me-
dical Systems.
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Brugervejledning Beskrivelse

Tredjeparts producentmanua-
ler

• ExacTrac-systemet omfatter andre tredjepartskomponenter.
• De tilsvarende oprindelige producentvejledninger leveres i do-

kumentrummet på bagsiden af arbejdsstationsskabet.

Uddannelse og dokumentation
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1.6 Databeskyttelse
1.6.1 Fortrolighed og beskyttelse imod uautoriseret adgang

Regional lovgivning

I ExacTrac-softwaren identificeres patientdata ud fra patientens navn og et unikt id. Derfor skal
dataene behandles i overensstemmelse med den relevante fortrolighedslovgivning og beskyttes
mod uautoriseret adgang. I USA skal patientdata håndteres i overensstemmelse med Health
Insurance Portability and Accountability Act af 1996 (HIPAA).

Adgang til systemhardware

ExacTrac-arbejdsstationen er anbragt i et skab med en for- og bagdør. Begge døre skal være
aflåste for at forhindre uautoriseret adgang, og nøglen skal opbevares på et sikkert sted.
Kontrolpanelerne (se side 68) kan stadig betjenes via åbningerne på fordøren.

Advarsel
Skabet skal enten være tilstrækkeligt beskyttet mod offentlig adgang eller installeres på et
sted, hvor der kan føres opsyn med det på alle tidspunkter.

Det er hospitalets ansvar at sikre skabets sikkerhed uden for arbejdstiden.

Adgang til elektroniske data

Windows-operativsystemet giver brugergodkendelse, der beskytter mod uautoriseret adgang til
patientdataene. Alle oplysninger om brugernavne og adgangskoder skal administreres af
hospitalets netværksadministrator, og alt personale, der betjener ExacTrac-systemet, skal logge
af systemet efter brug. En adgangskode-beskyttet pauseskærm er implementeret i
overensstemmelse med HIPAA-krav.

Adgang til udskrifter

Fordi ExacTrac-behandlingsrapporter (se side 367) indeholder patientens navn og id, skal
printeren være placeret et sikkert sted, og udskrifterne skal beskyttes mod uautoriseret adgang.

Sikkerhedskopi af data

For at beskytte mod tab af patientdata, skal der laves en sikkerhedskopi af ExacTrac-
patientmapperne på DVD, eller dataene skal gemmes vha. netværksbaseret arkivering.
Patientdataene kan også eksporteres i et DICOM-format til et R&V-system.

Dataadgang

ExacTrac kan importere planlægningsdata fra andre arbejdsstationer i netværket (se side 380).
Andre computere på netværket kræver ikke adgang til ExacTrac-arbejdsstationen, og for at sikre
patientens fortrolighed fraråder Brainlab på det kraftigste, at man aktiverer fjernadgang til data på
ExacTrac-arbejdsstationen.

Windows-brugere

De følgende Windows-brugere er implementeret som standard i ExacTrac:
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Bruger Tilladelser

Administrator Ubegrænset

BL-service Ubegrænset

Nødsituationsbruger Ubegrænset

ExacTrac Superbrugerrettigheder

Anmelder Superbrugerrettigheder

Advarsel
For at kunne bruge ExacTrac skal brugeren som minimum have brugerrettighederne
Myndighedsbrugerrettigheder. Fuld adgang (læs/skriv) er påkrævet til følgende mapper:
• D:\Brainlab
• Patientmappen E:\Patient
• F:\Service

Brugerlog

ExacTrac-brugernavn og -adgangskode registreres og gemmes i en kodet logfil. Kontakt venligst
Brainlab-support, hvis du ønsker at se denne logfil.

Systembortskaffelse

Eftersom fortrolige patientoplysninger lagres på harddisken på ExacTrac-arbejdsstationen, skal
disse data enten slettes på en sikker måde, eller harddisken skal ødelægges fysisk, før systemet
bortskaffes.

Hvis man blot sletter dataene fra harddisken, opnår man ikke tilstrækkelig beskyttelse mod
datagendannelse. Der skal anvendes et dertil indrettet softwareprogram således, at data
ikke kan gendannes.

Når der skal sendes patientdata til tredjepart (f.eks. for at blive gennemset af Brainlab-
support), skal du altid sørge for at bruge Create Anonymized Copy.

Databeskyttelse
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1.7 EMC-oplysninger
1.7.1 Oversigt

Generelle oplysninger

ExacTrac indeholder ikke noget udstyr, der behøver vedligeholdelse for at sikre udstyrets
overensstemmelse med EMC.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Brugen af andet tilbehør eller andre transducere eller kabler end de specificerede, med
undtagelse af transducere og kabler, som leveres af Brainlab som reservedele til interne
komponenter, kan medføre, at ExacTrac oplever øgede emissioner eller reduceret
immunitet.

Advarsel
ExacTrac-komponenterne bør ikke anvendes ved siden af eller stablet med andet udstyr.

GENERELLE OPLYSNINGER
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EMC-oplysninger

32 Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



2 EXACTRAC-
ARBEJDSGANGE

2.1 Arbejdsgange for specifikke lineære
acceleratorer

Generelle oplysninger

Denne brugervejledning beskriver alle ExacTrac-funktioner. Hvilke funktioner, der er tilgængelige
på dit system, afhænger dog af dit udstyr og dine licenser.

EXACTRAC-ARBEJDSGANGE

Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 33



Standard arbejdsgang

Lin
ac

Ex
ac

Tr
ac

6.
X

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is

consistent.

Load Plan/Patient Open Patient

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

isocenter, this step is skipped

Select the corresponding beam / field.

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

Perform Pre-Positioning.

Enable Motion

Move table to planned couch angle 
according to ExacTrac readouts. 

Press „X-Ray 
Correction“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

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

Select BeamSelect Beam

Perform and finish X-ray Correction

Compensate
Correction Shift

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray 
Verification“

Compensate
Verification ShiftEnable Motion Ensure that all translations and

rotations are compensated.

Pre-Positioning

X-Ray Correction

X-Ray Verification (non-coplanar)

Open Patient

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

Figur 1 
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2.1.1 Arbejdsgang for Varian Exact-briks

Arbejdsgangstrin

Trin Se

1. Åbn patienten på den lineære accelerator.

2.
Åbn patienten i ExacTrac-softwaren. (Hvis den lineære accelerator er udstyret
med ADI, og fanebladet Select Patient er åbent i ExacTrac, åbnes patienten
automatisk.) Om nødvendigt kan du justere patientenspecifikke indstillinger.

Side 127

3.

Præpositionering. Dette involverer justering af PTV til den lineære accelerators
isocenter. Systemet beregner, hvordan behandlingsbriksen skal flyttes i hen-
hold til placeringen af enten kropsmarkører eller en enhed, i forhold til deres
placering på patientens CT-scanning.
Bevægelsen aktiveres inde i behandlingsrummet vha. ExacTrac-håndved-
hænget (eller VMS-håndvedhænget til softwareopgraderinger).

Side 175

4.
Røntgen-/keglestrålekorrektion. Du kan bruge røntgen-/keglestråle-CT til at vi-
se den nøjagtige aktuelle placering af PTV og sammenligne dem med
DRR’ere, for at beregne den nødvendige forskydning i patientens position.

Side 209

5.

Anvendelse af rotationel korrektion.
• Hvis du anvender Robotics 1.0, kan denne korrektion aktiveres i behand-

lingsrummet med håndvedhænget.
• Hvis du anvender Robotics 2.0, kan denne korrektion aktiveres uden for be-

handlingsrummet med ExacTrac-konsollen eller med ExacTrac-håndved-
hænget, som er installeret i kontrolrummet.

BEMÆRK: Af sikkerhedsgrunde kræver hældningskorrektioner, der vil resulte-
re i en løftebevægelse på mere end 5 cm ved briksens hoveddel, at du aktive-
rer korrektionen i behandlingsrummet. I disse situationer viser ExacTrac en til-
svarende meddelelse og aktiverer Lock all-knapperne på Robotics 2.0. Ope-
ratøren skal gå ind i behandlingsrummet for at deaktivere Lock all-knapperne
og aktivere korrektionen indefra vha. håndvedhænget. 

Side 281

6.

Anvendelse af korrektionsforskydning. Fjernbordbevægelsen, der vil gælde for
korrektionsforskydningen, kan aktiveres med:
ExacTrac-konsollen.
ExacTrac-håndvedhænget (hvis der ikke er installeret en konsol).

Side 261

7. Røntgenverifikation. Du kan nu igen tage røntgenbilleder for at kontrollere, at
PTV’en nu er i den rette position for behandlingen. Side 269

8. Udfør behandling.
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Arbejdsgang for ExacTrac standardrøntgen på Novalis Tx
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6.
X

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

Load Plan/Patient Open Patient

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

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

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

isocenter.

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

position.

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”          

Perform and Finish 
Correction

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

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

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

Press „MV Ready“

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

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction 
shift.

Move Couch to
treatment position

Acquire X-ray
images

Perform and Finish 
Correction

Perform Robotics
Tilt Compensation

Move Couch to
treatment position

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

was within limits.

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the

verification threshold the user is asked
to apply the shift.

This step is skipped if verification was 
within limits.

Figur 2 
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2.1.2 Arbejdsgang for TrueBeam

Arbejdsgangstrin

Trin Se

1.
Åbn patienten på den lineære accelerator. Patienten åbnes automatisk hvis fa-
nebladet Select Patient er åbnet i ExacTrac. Om nødvendigt kan du justere
patientenspecifikke indstillinger.

Side 127

2.

Præpositionering. Dette involverer justering af PTV til den lineære accelerators
isocenter. Systemet beregner hvordan behandlingsbriksen skal flyttes i hen-
hold til placeringen af enten kropsmarkører eller en enhed, i forhold til deres
placering på DRR’ere på patientens CT-scanning.
Bevægelsen aktiveres i behandlingsrummet med VMS-vedhænget.

Side 203

3.
Røntgen-/keglestrålekorrektion. Du kan bruge røntgen-/keglestråle-CT til at vi-
se den nøjagtige aktuelle placering af PTV og sammenligne dem med
DRR’ere, for at beregne den nødvendige forskydning i patientens position.

Side 209

4.

Anvendelse af rotationel korrektion:
• Hvis du anvender Robotics 1.0, kan denne korrektion aktiveres i behand-

lingsrummet med VMS-vedhænget.
• Hvis du anvender Robotics 2.0, kan denne korrektion aktiveres fra konso-

lområdet med VMS-konsollen.
BEMÆRK: Af sikkerhedsgrunde kræver hældningskorrektioner, der vil resulte-
re i en løftebevægelse på mere end 5 cm ved briksens hoveddel, at du aktive-
rer korrektionen i behandlingsrummet. I disse situationer viser ExacTrac en til-
svarende meddelelse og aktiverer Lock all-knapperne på Robotics 2.0. Ope-
ratøren skal gå ind i behandlingsrummet for at deaktivere Lock all-knapperne
og aktivere korrektionen indefra ved hjælp af TrueBeam-bordets håndved-
hæng. 

Side 207

5.

Anvendelse af korrektionsforskydning. Fjernbordbevægelsen, der gælder for
korrektionsforskydningen, kan aktiveres med:
VMS-konsollen.
VMS-vedhænget.

Side 261

6. Røntgenverifikation. Hvis Proceed with Verification vises, skal du tage røntgen-
billeder for at kontrollere, at PTV’en nu er i den rette position for behandlingen. Side 269

7. Udfør behandling.

Advarsel
Brug af ExacTrac Robotics med et TrueBeam-system kræver, at Varian LaserGuard-
systemet aktiveres. LaserGuard må ikke deaktiveres, når ExacTrac Robotics er aktiveret fra
konsolområdet.
Den indledende patientopsætning bør have en lodret, roterende afvigelse på mindre end 5 grader,
da ExacTrac kun tillader en planopdatering eller plantilsidesættelse på den lineære accelerator på
op til maksimalt 5 grader. Ellers vises strålen som en uregelmæssig stråle i den næste fraktion (se
side 193).
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ExacTrac eksempel på arbejdsgang for TrueBeam
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6.
X

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

Load Plan/Patient Open Patient

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

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

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

isocenter.

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

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to the Treatment 

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

The Treatment Application receives 
the couch motion requests and 

displays the target position within the 
column „GOTO“

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

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

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

more couch motion requests are sent

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”

Perform and Finish 
Correction

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

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to the Treatment 

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

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

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

requests are sent.

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

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

Press „MV Ready“

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

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

The Treatment Application receives 
the couch motion requests and 

displays the target position within the 
column „GOTO“

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

Figur 3 
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2.1.3 Arbejdsgang for Elekta

Arbejdsgangstrin

Trin Se

1.
Åbn patienten på MOSAIQ, og forbered den første stråle. Patienten åbnes
automatisk i iGUIDE og ExacTrac, hvis fanebladet Select Patient er åbnet i
ExacTrac.

Side 127

2.

Præpositionering. Udfør automatisk præpositionering i forbindelse med kraniel
behandling og manuel præpositionering i forbindelse med alle andre behand-
lingsformer. Forskydning under automatisk præpositionering overføres direkte
til iGUIDE eller MOSAIQ.

Side 175

3.
Røntgenkorrektion. Du kan tage røntgenbilleder til at vise den nøjagtige aktuel-
le placering af PTV og sammenligne dem med DRR’ere, for at beregne den
nødvendige forskydning til patientens position.

Side 209

4.

Anvendelse af korrektionsforskydning:
• Hvis du anvender iGUIDE HexaPOD-systemet, viser ExacTrac den bereg-

nede forskydning og overfører den direkte til iGUIDE. Anvend iGUIDE-skær-
men til udførelse af forskydningen.

• Hvis du kun anvender MOSAIQ-systemet, viser ExacTrac den beregnede
forskydning og overfører den direkte til MOSAIQ. Anvend MOSAIQ-skær-
men til udførelse af forskydningen.

Forskydningskoordinaterne må ikke indtastes manuelt. Foretag forskydningen
igen, hvis overførslen af koordinaterne mislykkedes.

Side 267

5.
Røntgenverifikation. Hvis Proceed with Verification vises, skal du tage røntgen-
billeder for at kontrollere, at PTV’en nu er i den rette position for behandlingen
efter udførelse af korrektionsforskydningen.

Side 269

6. Udfør behandling.

Advarsel
I tilfælde af en fejl i stråle-stop-sammenkoblingen (Elekta-behandlingsstrålen forbliver
aktiv, mens ExacTrac indikerer stråle-stop) skal du stoppe behandlingen med det samme
og ikke genoptage den, før det er blevet bekræftet, at stråle-stop-funktionen fungerer efter
hensigten.
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ExacTrac eksempel på arbejdsgang for Elekta
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When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding

patient.

Open Patient

ExacTrac checks for consistency with 
selected isocenter.

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

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

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

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch 
motion requests and displays the 

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

Enable Motion The couch moves towards the target
position.

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

closes automatically. Otherwise press 
„Send Shift“ again. 

Press „X-Ray 
Correction“ 

ExacTrac Shows Status 
Proceed with X-Ray

Perform and Finish 
Correction

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ 

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

rotation, MOSAIQ 3D only)

After complete couch motion, 
ExacTrac checks if the patient is

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

„Send Shift“ again.

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

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

Perform
Treatment

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

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Press „X-Ray 
Verification“

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch 
motion requests and displays the 

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

parts of the shift with HexaPOD.

Enable Motion The couch moves towards the target
position.

Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

Press „Send Shift“

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

Figur 4 
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2.1.4 Undgåelse af sammenstød

Sikkerhedsnoter

Fjernbriksbevægelse må ikke anvendes, hvis der anvendes tilbehør, der begrænser afstanden
mellem patient og gantry. Tilbehør, såsom koniske kollimatorer, fører til en højere
sammenstødsrisiko, så den automatiske briksbevægelse bør kun aktiveres i behandlingsrummet.
Hvis du har mistanke om, at et sammenstød kan forekomme, skal du straks stoppe aktivering af
bevægelse. Frigiv bevægelsesaktiveringsknapperne på ExacTrac-konsollen eller håndvedhænget
inde i behandlingsrummet.
Hvis det er nødvendigt med en tom kørsel for at undgå risikoen for sammenstød, skal du sørge for
at udføre denne tomme kørsel i den endelige behandlingsposition (dvs. efter ExacTrac-
forskydningen er blevet anvendt).
Fortæl patienterne, at de skal blive på behandlingsbriksen og de ikke må flytte sig, før en kliniker
siger, at det er sikkert.

Advarsel
Sørg for, at ændringen i patientens placering vha. ExacTrac ikke resulterer i sammenstød
mellem patienten og nogen dele af den lineære accelerator eller dens tilbehør under
gantry-rotation i al almindelighed (f.eks. behandlinger med forskellige felter og forskellige
gantry-vinkler).

Advarsel
Sørg for, at der ikke sker sammenstød med patienten eller patientfikserings-/
sporingstilbehør og nogen dele af den lineære accelerator eller dens tilbehør under
patientpositionering.

Advarsel
Inden aktivering af bevægelse skal du sørge for, at der er nok plads mellem patienten og
alle dele af den lineære accelerators gantry. Vær opmærksom på, at både gantry og briks,
inklusive bevægeligt udstyr som Brainlab Robotics, kan bevæge sig. Der forekommer en
risiko for sammenstød!

Advarsel
Hvis der er installeret tilbehør til lineære acceleratorer (f.eks. til keglebehandlinger), skal du
sørge for, at der er installeret og aktiveret en ekstra sikkerhedsmekanisme, der forhindrer
potentielle sammenstød. Hvis dette ikke kan garanteres, må Robotics ikke anvendes pga.
risikoen for sammenstød.
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3 HARDWAREOVERSIGT
3.1 ExacTrac hardwarekomponenter

Generelle oplysninger

ExacTrac-systemet fås i forskellige konfigurationer og versioner. Hardwarekomponenterne
varierer afhængigt af din valgte hardware- og softwarekonfiguration. For yderligere oplysninger
bedes du kontakte Brainlab-support.

HARDWAREOVERSIGT
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3.1.1 IR-systemkomponenter

Generelle oplysninger

Standard ExacTrac infrarød sporingskonfiguration indeholder følgende komponenter.

Arbejdsstation og skab

①
②

Figur 5 

Nr. Komponent Funktion

① ExacTrac-arbejdsstation Se side 68.

② Arbejdsstationsskab Indeholder arbejdsstationen med elkabler, elektrisk sikker-
hedsudstyr, styringselektronik osv.

Arbejdsstationen skal lukkes ned mindst en gang om ugen. Du kan finde flere oplysninger om
elektrisk sikkerhed på side 64.
Airconditioningsystemet skal kunne vedligeholde en konstant stuetemperatur.

Infrarød og videokamera

Kameraet er altid monteret i loftet ved briksens fodende. Polaris Spectra IR-kameraet skal bruge
en opvarmningsperiode på mindst 5 minutter. I denne periode sender kameraet ikke data, og
kalibrering og behandling er ikke mulig. Tænd IR-kameraet mindst fem minutter før brug. Tryk til
dette formål på System On-knappen på computerskabet eller systemkonsollen.

①

② ③

Figur 6 
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Nr. Komponent Funktion

① Kameraer Prækalibreret kamerasystem.

② Infrarøde linser Spor patientplaceringen med de reflekterende markørkugler.

③ Videoobjektiv Giver et videobillede af patienten.

Advarsel
Polaris Spectra IR-kameraet skal bruge en opvarmningsperiode på mindst 5 minutter.

Infrarød og videokamera (TrueBeam)

På systemer, der er installeret på TrueBeam lineære acceleratorer, er kameraet installeret på det
samme beslag som det tilsvarende kamera på Varian Medical Systems sporingssystemer.

Figur 7 

Sikkerhedsnoter

Forskellige infrarøde systemer kan påvirke hinanden. Brug ikke forskellige infrarøde systemer
samtidig. Ikke-Brainlab infrarødt medicinsk udstyr må kun anvendes sammen med ExacTrac, hvis
det er specificeret af Brainlab. Anvendelse af uautoriserede medicinske enheder kan forringe
sikkerheden og/eller effektiviteten af ExacTrac eller det andet system og være til fare for
patientens, brugerens og/eller miljøets sikkerhed.

Advarsel
Kamerasystemet må ikke anvendes, efter det er blevet beskadiget eller noget er stødt i mod
det. Brainlab-service skal informeres.

Advarsel
Berør ikke patienten og kameraet samtidig.

HARDWAREOVERSIGT
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Skærm

①

Figur 8 

Nr. Komponent Funktion

① 19" berøringsskærm

Giver dig mulighed for at udføre softwarekontrol i behand-
lingsværelset. Skærmen kan enten være fastgjort til væggen
eller loftet i behandlingsværelset.
Skærmopløsningen er 1.024 x 1.090.

BEMÆRK: Loftmonterede skærme: For at undgå patient- eller operatørskader som følge af
sammenstød skal skærmen altid stå i parkeringsposition. Når skærmen positioneres, skal kollision
med andet udstyr omhyggeligt undgås. 
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3.1.2 IR-sporingstilbehør

Kropsmarkørkugler og markørsokler

① ② ③
Figur 9 

Nr. Komponent Funktion

① Kropsmarkørkugle Aktivér infrarød sporing. De er monteret på markørsoklerne el-
ler på den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed.

② Markørsokler

Disse fastgøres til egnede steder på patientens hud ved hjælp
af selvklæbende puder.
Der skal anvendes nye selvklæbende puder, hvis markørsok-
lerne skal genanvendes (til samme patient). Se side 96 og
side 178.

③ Selvklæbende puder Disse kan fastgøres på markørsoklerne mhp. gentagne an-
vendelser på samme patient.

Reflekterende markørkugler

①

Figur 10 

Nr. Komponent Funktion

① Reflekterende markør-
kugle

Sat på positioneringsenhed og isocenterfantom for at aktivere
infrarød sporing.
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3.1.3 Scanningstilbehør

Kropsmarkørkugler og markørsokler

① ② ③

Figur 11 

Nr. Komponent Funktion

① CT-kropsmarkør Registreres automatisk i CT-scanningen. De er monteret på
markørsokler.

② CT reflekterende krops-
markør

Registreres automatisk i CT-scanningen og er velegnet til in-
frarød sporing. De er monteret på markørsokler.

③ Markørsokler

Disse fastgøres til egnede steder på patientens hud ved hjælp
af selvklæbende puder.
Der skal anvendes nye selvklæbende puder, hvis markørsok-
lerne skal genanvendes (til samme patient). Se side 96 og
side 178.

Rammeløse strålekirurgikomponenter

Rammeløse strålekirurgikomponenter bruges til at spore patientens position under kranielle
behandlinger, således at det kan henføres til optagelse af billeddataene. Dette system må
udelukkende anvendes i kombination med røntgenkorrektion (se side 50).
De rammeløse strålekirurgikomponenter er beskrevet i hardwarebrugervejledningen,
Patientstøttesystem og i side 179.

① ②

Figur 12 

Nr. Komponent Funktion

① Rammeløs strålekirurgisk
positioneringsenhed

Aktiverer patientsporing på alle standard briksrotationsvinkler.
Dens kulfiberstruktur sikrer også en optimal radiotranslucens
og minimal dosisophobning under patientbehandling.

ExacTrac hardwarekomponenter
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Nr. Komponent Funktion

② Rammeløst SRS-ma-
skesæt

Muliggør sikker og reproducerbar patientpositionering mellem
fraktioner.
(ExacTrac er ikke kompatibel med standard kranielle maskes-
ystemer.)

BEMÆRK: Kulfiberstrukturen på den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed har en
gennemsnitlig vægtykkelse på 1,4 mm, hvilket svarer til 2 mm vand. Baseret på
behandlingsmodaliteter og -parametre skal det afgøres individuelt, om strukturen skal forblive på
patienten under selve bestrålingen, eller om den skal fjernes. Hvis man fjerner enheden under
behandlingsforløbet, vil det gøre det umuligt at udføre verifikationer inden for fraktionerne. Som en
tommelfingerregel anbefaler Brainlab, at enheden forbliver installeret under bestråling. 

Positioneringsenheder til ekstrakranielle behandlinger

①

Figur 13 

Nr. Komponent Funktion

① ET-positioneringsenhed Denne kulfiberenhed kan bruges ved ekstrakranielle stan-
dardbehandlinger.

Se side 182.
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3.1.4 Røntgenkomponenter

Generelle oplysninger

Hvis du har købt ExacTrac X-ray-konfigurationen, leveres udstyret, der beskrives nedenfor, i
tillæg til de almindelige infrarøde sporingskomponenter.
Med ExacTrac X-ray-konfiguration kan dine patienter drage fordel af den øgede nøjagtighed og
sikkerhed, som tilvejebringes via ExacTrac-røntgenkorrektion og verifikationsfunktionerne.
Se også side 66 og side 76.

Dobbelt røntgengenerator

①

Figur 14 

Nr. Komponent Funktion

① Dobbelt røntgengenerator

Strømforsyner to røntgenrør, der anvendes til oprettelse af
røntgenbilledkorrektion og bekræftelsesbilleder vedr. patie-
ntpositionering. De leveres i to adskilte skabe, forbundet med
kabler. Med den dobbelte generator kan røntgenbilleder tages
næsten samtidig med begge røntgenrør.

Sikkerhedsnote

Placér aldrig objekter på generatorskabets ventilationsskærm. Ukorrekt håndtering kan
føre til overophedning og skade generatoren.
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Røntgen gulvindkapsling 12"

①

③

②

Figur 15 

Nr. Komponent Funktion

① Gulvindkapsling 12" Indeholder røntgenrøret. To kasser er sænket ned i gulvet, én
på hver side af den lineære accelerator.

② Røntgenrør

Genererer røntgenbilleder med henblik på at verificere nøjag-
tigheden af patientpositioneringen.
Når du vender dig mod den lineære accelerator, er det ven-
stre rør defineret som Tube 1, og det højre rør er defineret
som Tube 2.

③ Røntgenkollimator Sikrer, at strålingen fra røret udelukkende dækker fladpanel-
detektorens følsomme område.
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Gulvkasser og røntgenrør

① ②

③

Figur 16 

Nr. Komponent Funktion

① Gulvkasse Indeholder røntgenrøret. To kasser er sat på gulvet, én på
hver side af den lineære accelerator.

② Røntgenrør

Genererer røntgenbilleder med henblik på at verificere nøjag-
tigheden af patientpositioneringen.
Når du vender dig mod den lineære accelerator, er det ven-
stre rør defineret som Tube 1, og det højre rør er defineret
som Tube 2.

③ Røntgenkollimator Sikrer, at strålingen fra røret udelukkende dækker fladpanel-
detektorens følsomme område.
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Røntgen gulvindkapsling 17"

① ②

③

Figur 17 

Nr. Komponent Funktion

① Gulvindkapsling 17" Indeholder røntgenrøret. To kasser er nedsænket i gulvet, én
på hver side af den lineære accelerator.

② Røntgenrør

Genererer røntgenbilleder med henblik på at verificere nøjag-
tigheden af patientpositioneringen.
Når du vender dig mod den lineære accelerator, er det ven-
stre rør defineret som Tube 1, og det højre rør er defineret
som Tube 2.

③ Røntgenkollimator

Sikrer, at strålingen fra røret udelukkende dækker fladpanel-
detektorens følsomme område.
Kollimatoren, der vises her, er kun installeret i opgraderinger i
systemer, der allerede er installeret.
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ExacTrac-konsol til dobbelt generator

⑨

①
②

③

⑦

⑤

⑥
⑧

④

Figur 18 

Nr. Komponent Funktion

① Tænd system Tænder systemet.

② System-standbyindikator Indikerer i orange, når bygningsstrømmen er tilgængelig.

③ System-strømsindikator Indikerer i grønt, når systemet er tændt.

④ Sluk system Slukker for systemet.

⑤ Røntgenbilledoptagelse Tager et røntgenbillede. Indikatorringen lyser grønt, når der
kan tages et røntgenbillede.

⑥ Påbegynd fluoro-sekvens
Påbegynder en røntgenfluoroskopisk sekvens. Indikatorringen
lyser grønt, når der kan påbegyndes en fluoroskopisk se-
kvens.

⑦ Stop fluoro-sekvens Stopper en røntgenfluoroskopisk sekvens. Indikatorringen
blinker orange, når der kører en fluoro-sekvens.

⑧ Stråleadvarselslampe Lyser orange, når der tages et røntgenbillede.

⑨ Aktivér bevægelse
Aktiverer automatisk briksbevægelse.
Indikatorringe lyser grønt, når automatisk briksbevægelse er
mulig.

Røntgenalarm Bipper, når der tages et røntgenbillede.
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Fladpaneler

①

②
Figur 19 

Nr. Komponent Funktion

① Fladpanel ExacTrac er udstyret med to fladpaneler med amorf silicium
(aSI)-detektor.
Fladpanelerne registrerer røntgenbillederne, der genereres
ved hjælp af røntgenrørene.
To fladpaneler er monteret på loftet på begge sider af behand-
lingsbriksen.
Se side 353.

② Fladpanel og røntgenbil-
leder
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3.1.5 Komponenter til forbedret patientpositionering

ExacTrac Robotics

①

Figur 20 

Nr. Komponent Funktion

① ExacTrac Robotics
monteret på briks

Det valgfrie ExacTrac Robotics-system er monteret mellem
brikstoppen og briksen og kompenserer automatisk for afvi-
gelser i patientens rotationsposition. Se hardwarebrugervej-
ledningen, Patientstøttesystem og under side 281.
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3.1.6 Komponenter til systemkalibrering og verifikation

ET-isocenter-fantom

①

Figur 21 

Nr. Komponent Funktion

① ET-isocenter-fantom

Aktiverer isocenterkalibrering med de lineære accelerator-la-
sere. Se side 326.
Den indeholder en tungstenkugle i midten, der er centreret
med laserindgraveringerne. Kuglen kan anvendes til daglig
kontrol. Se side 344.

Advarsel
Isocenter-fantomet er ikke udviklet til at blive anvendt til Winston-Lutz-testen eller til at
justerer væglasere.

Røntgenkalibreringsfantom

①

Figur 22 

Nr. Komponent Funktion

① ET-røntgenkalibrerings-
fantom

Bruges til at kalibrere røntgenbilleddannelsessystemet for at
sikre nøjagtig korrektion og verifikation af patientpositionering.
Se side 330.
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ExacTrac verifikationsfantom

①

Figur 23 

Nr. Komponent Funktion

① ExacTrac verifikationsfan-
tom

Dette valgfrie kunstige knogleækvivalente bækken, som er
indsat i vævsækvivalent materiale, anvendes til kvalitetssik-
ring og terapeutuddannelse.
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3.2 ExacTrac-arbejdsstation til dataforberedelse/
gennemgang/distribution

Generelle oplysninger

ExacTrac-arbejdsstationen til dataforberedelse/gennemgang/distribution gør det muligt for
dig at forberede patientdataene til ExacTrac X-ray IGRT-processen uden at forstyrre den kliniske
anvendelse af ExacTrac-systemet. Dette omfatter:
• Import af patientdata via DICOM og definition af de for den enkelte patient relevante IGRT-

indstillinger.
• Gennemgang af de historiske ExacTrac-opsætningsdata og -parametre uden blokering af

ExacTrac-systemet.
• En anden licens til ExacTrac-software.
• Global database (serveropsætning) og adgang til alle IGRT-patientdata mellem flere ExacTrac-

systemer.

Krav

Forberedelses- og gennemgangssystemet:
• Kræver ExacTrac-system 6.2
• Anbefalet: IGRT gennemgang og godkendelsessoftware (separat modul)

Systemopsætning

Systemet skal installeres af en Brainlab-serviceingeniør, der vil gøre udføre alle de nødvendige
indstillinger. Sådan startes systemet:

Trin

1. Tænd for startknappen på bagsiden af enheden.

2. Tryk på strømknappen på forsiden af enheden.

3. Tænd for skærmen.

4. Følg nu proceduren, som er beskrevet på side 108, for at starte ExacTrac-softwaren.

Databeskyttelse - fortrolighed og beskyttelse mod uautoriseret adgang

I ExacTrac-softwaren identificeres patientdata efter patientens navn og et unikt id. Derfor skal de
behandles i overensstemmelse med den relevante fortrolighedslovgivning og beskyttes mod
uautoriseret adgang.

Advarsel
Arbejdsstationen skal enten være passende beskyttet mod offentlig adgang eller
installeres på et sted, hvor der kan føres opsyn med den hele tiden. Det er hospitalets
ansvar at sikre arbejdsstationens sikkerhed.
Windows-operativsystemet giver brugergodkendelse, der beskytter mod uautoriseret adgang til
patientdataene. Alle log-in og adgangskodeoplysninger skal behandles af hospitalets
netværksadministrator og al personale, der betjener systemet, skal logge af systemet efter brug.
Der kan implementeres en adgangskode-beskyttet screensaver som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning.
For at beskytte mod tab af patientdata skal der tages backup af patientdata på DVD/CD eller ved
at lagre disse i et netværksbaseret arkiv.
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Advarsel
Brug ikke den interne DVD/CD-brænder til at tage backup af vigtige patientdata. Den
holdbare dataintegritet i DVDer og CDer kan ikke garanteres på grund af begrænsninger i
teknologien. Eftersom det er fortrolige patientoplysninger, der lagres på harddisken på
arbejdsstationen, skal disse data enten slettes sikkert, eller også skal harddisken
ødelægges, før systemet bortskaffes.

Advarsel
Hvis man blot sletter dataene fra harddisken, opnår man ikke tilstrækkelig beskyttelse mod
datagendannelse. Der skal anvendes et dertil indrettet softwareprogram således, at data
ikke kan gendannes.

Nyoprettede brugere skal være en del af ”ExacTrac-brugergruppen” for at være helt
funktionelle.

Frontvisning

①

③
②

Figur 24 

Nr. Komponent

① DVD/CD/RW-drev

② Strømknap

③ USB-stik (2x)
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Bagvisning

⑪
⑩

①

② ③

④
⑤

⑥
⑧

⑨

⑦

Figur 25 

Nr. Komponent

① Vekselstrømsadapter med strømknap

② Tastaturstik

③ Musestik

④ VGA ombord (deaktiveret)

⑤ Parallel port (BIOS deaktiveret)

⑥ USB-stik (4x)

⑦ Netværk 1 stik

⑧ Netværk 2 stik (BIOS deaktiveret)

⑨ Mikrofonstik

⑩ Lyd ud-stik

⑪ Grafikkort DVI-port
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Sådan rengøres systemet

Trin

1. Luk systemet ned, og sluk for alle strøm- og udstyrsknapper.

2. Kobl systemet fra strømforsyningen.

3. Rengør systemkassen, mus, tastatur og skærmens overflade med en tør klud.

Advarsel
Lad være med at bruge manuelle eller automatiske rengørings- og
desinfektionsprocedurer!

Advarsel
Sterilisér ikke systemkomponenter!

Advarsel
Sørg for, at der ikke trænger væske ind i systemkomponenterne, da det vil kunne
beskadige komponenterne og/eller elektronikken!

Strømspecifikationer til arbejdsstationen

Specifikation

Maksimal driftsspænding
100-127 V
200-240 V

Frekvens 50-60 Hz autosensing

Strøminput-normering 7 A

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Installation af software og hardware på Brainlab-systemerne må kun udføres af
autoriserede Brainlab-medarbejdere. Brugeren må ikke installere eller fjerne
softwareprogrammer eller hardwarekomponenter. Hvis der er installeret en virusscanner i
samarbejde med en Brainlab-medarbejder, skal den konfigureres iht. Brainlabs
anbefalinger.

Advarsel
For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig anvendelse af systemet anbefaler Brainlab,
at alle brugere, før de bruger systemet for første gang, deltager i et omfattende
uddannelsesprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Advarsel
ExacTrac systemkomponenter og tilbehørsenheder må kun betjenes af uddannet
medicinsk personale.

Advarsel
ExacTrac arbejdsstationen til dataforberedelse/gennemgang/distribution bør kun anvendes
i kombination med et eller flere ExacTrac-systemer.
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Advarsel
Undgå at blokere eller tildække slots på systemets forside eller indkapsling eller andet
leveret udstyr såsom skærmen. Der skal være luftpassage igennem disse slots for at sikre,
at systemet fungerer korrekt og ikke overophedes.

Advarsel
Undgå at placere systemet i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller i
direkte sollys. Placér kun systemet i et lille tildækket område, hvis der er tilstrækkelig
ventilation.

Advarsel
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på mindst 200 mm fra
venstre/højre/top/front/bag.

Advarsel
Fare for elektrisk stød eller brand: brugikke beskadigede kabler (beskadiget isolering,
uisoleret ledning).

Advarsel
I nødsituationer (fx beskadiget indkapsling eller kabler, indtrængning af væsker eller
fremmedlegemer) skal du omgående slukke for systemet, fjerne strømstik og kontakte
Brainlab-support.

Lasersikkerhed

Advarsel
DVD/CD-drev/brænder: det er farligt at kigge direkte på denne laserstråle. Fjern ikke
drevomslag.

Advarsel
Kig ikke direkte på muselaseren.
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3.3 ExacTrac-systemelektronik
3.3.1 Generelle noter om elektrisk sikkerhed

Lovgivningsmæssig baggrund

Alle ExacTrac-systemkomponenter, som er placeret i patientens nærhed, opfylder
sikkerhedskravene til elektromedicinske enheder og systemer, enten som et resultat af individuel
certificering eller som et resultat af specifikke yderligere installationsforanstaltninger.
Procedurerne i begge tilfælde er generelt afledt af direktivet om medicinske enheder 93/42/EØF
og udføres i overensstemmelse med følgende standarder:
• IEC 60601-1 [Elektromedicinsk udstyr - Del 1 Generelle sikkerhedskrav]

Sikkerhedsfunktioner

To væsentlige sikkerhedsfunktioner er implementeret i ExacTrac-systemet for at sikre
patientsikkerheden i overensstemmelse med IEC 60601-1:
• En medicinsk isoleringstransformer sikrer galvanisk isolering af alle elektriske

systemkomponenter fra elnettet og beskytter systemet mod overspænding fra elnettet.
• En integreret beskyttelsesleder sikrer potentialudligning i systemet og dets komponenter,

således at lækstrøm holdes på et minimum.

Strømspecifikationer

Der er følgende strømkrav til ExacTrac-systemet:
• Nominel strømforbrug: 400 W (kontinuerlig)
• 3,15 kVA (nominelt maksimalt strøminput)
• 100 til 240 VAC, enkeltfaset

Der er følgende strømkrav til den dobbelte røntgengenerator:
• 65 kVA (nominelt maksimalt strøminput)
• 200 til 480 VAC, trefaset

Procedure i tilfælde af kritiske funktionsfejl

I tilfælde af en elektrisk fejl skal den etablerede nødprocedure følges.

Advarsel
Kun personale, der er uddannet i brandslukningsprocedurer, må forsøge at slukke en
elektrisk brand. En elektrisk brand må kun slukkes med en dertil indrettet ildslukker. Der
må ikke anvendes vand under nogen omstændigheder.

Advarsel
I tilfælde af funktionsfejl skal du afbryde behandlingen øjeblikkeligt og kontakte din
Brainlab-supportspecialist.

Tilslutningsbegrænsninger

Advarsel
Tilslut ikke diverse udstyr til ExacTrac-datagrænseflader eller den integrerede strømskinne.
Kun udstyr, der er specificeret af Brainlab, må tilsluttes til systemet.
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Advarsel
Tilslut ikke ExacTrac-systemkomponenter direkte til strømforsyningen. For at garantere
elektrisk sikkerhed for både brugeren og patienten, kan ExacTrac-systemkomponenter kun
forsynes med strøm via den integrerede strømskinne.

Advarsel
Ekstra udstyr, der er tilsluttet elektromedicinsk udstyr, skal overholde de respektive IEC-
eller ISO-standarder (fx IEC 60950 for databehandlingsudstyr og IEC 60601-1 for medicinsk
udstyr). Desuden skal alle konfigurationer opfylde kravene til elektromedicinske systemer
(se IEC 60601-1-1 eller klausul 16 i 3. udgave af IEC 60601-1, henholdsvis). Enhver, der
tilslutter yderligere udstyr til elektromedicinsk udstyr, konfigurerer et medicinsk system og
er derfor ansvarlig for, at systemet opfylder kravene til de elektromedicinske systemer.
Bemærk venligst, at lokale love prioriteres højere end de ovennævnte krav. Hvis du er i
tvivl, skal du kontakte din lokale repræsentant eller den tekniske serviceafdeling.

Advarsel
Ingen medicinsk anordning fra Brainlab må forsynes med strøm fra en stikkontakt med
mere end ét stik. I tilfælde af at kunden benytter en stikkontakt med flere stik, skaber han et
medicinsk elektrisk system, og dermed påtager kunden sig det fulde ansvar for det skabte
system.

Miljørestriktioner

Advarsel
EDITOR HFe-røntgengeneratoren er ikke beregnet til brug i områder med forbrændingsgas.
Tag hensyn til gældende bestemmelser vedrørende dannelsen af brandbare, farlige
gasblandinger under rengøring og patientbehandling. Udstyret må ikke bruges i områder,
hvor eksplosion kan være en risiko. Det må ikke bruges i nærheden af væsker, brandbare
narkosemidler, desinficeringsmidler, aerosolspray eller i iltrige miljøer. 

Noter om elektromagnetisk kompatibilitet

Advarsel
ExacTrac er certificeret i henhold til IEC 60601-1-2 (EN 55011, klasse A). Selv om dette
system opfylder de nødvendige emissionsgrænser for medicinsk udstyr, kan det måske
fremkalde elektromagnetisk interferens i medicinsk og ikke-medicinsk udstyr eller forstyrre
radiokommunikation. Hvis der skulle opstå elektromagnetisk interferens, skal operatøren
træffe følgende foranstaltninger:
• Drej eller flyt de berørte enheder.

Øg afstanden mellem udstyret og den berørte enhed.
• Tilslut den berørte enhed til en anden strømkilde.
• Kontakt Brainlab-support for yderligere rådgivning.

Advarsel
Betjen ikke ExacTrac, hvis der er mistanke om elektromagnetisk interferens.

Advarsel
Brainlab er ikke ansvarlig for interferens forårsaget af brugen af tilslutningskabler andet
end dem, der er anbefalet.
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3.3.2 Elektrisk sikkerhed i forbindelse med røntgengeneratoren

Procedure i tilfælde af systemfejl

Advarsel
Hvis der vises en generatoradvarsel eller fejlmeddelelse på ExacTrac-softwaren eller
generatorkonsollen, må røntgenenheden ikke længere anvendes afhængigt af fejltypen:
Overhold anvisningerne/handlingerne for hver specifik fejl som beskrevet i generatorens
brugsanvisning. Hvis operatøren ikke foretager sig noget, kan det medføre yderligere
beskadigelse af generatoren.

Brugersikkerhed

Advarsel
Selv om systemet er slukket, leveres der stadig spænding til røntgengeneratoren i el-
skabet, til strømforsyningsforbindelserne og til kontrolkredsløbene. For at forhindre
alvorlige skader eller dødsfald er det kun uddannede teknikere, der må fjerne
skabspanelerne eller udskifte røntgenrør.

Yderligere oplysninger

Se side 402.
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3.3.3 ExacTrac strømdistribution

Generelle oplysninger

I ExacTrac-systemet distribueres strømmen af arbejdsstationsskabet. En røntgengenerator med
en separat strømforsyning følger med udstyret, hvis dit ExacTrac-system omfatter den valgfrie
røntgenkonfiguration.

Arbejdsstationsskab

①

Figur 26 

Nr. Komponent Funktion

① Arbejdsstationsskab

Leverer den overordnede strøm til de elektroniske ExacTrac-
komponenter og fladpanelerne.
Kun ExacTrac Robotics forsynes med strøm fra batterier un-
der brug.
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3.3.4 ExacTrac-betjeningspaneler

Generelle oplysninger

Udover arbejdsstationen og elkablerne indeholder ExacTrac-arbejdsstationsskabet også flere
betjenings- og tilslutningspaneler.

Transformerens kontrolpanel

① ② ③ ④ ⑤

Figur 27 

Nr. Komponent Funktion

① Sikringsafbryder til stik-
kontakt

Dette regulerer, hvorvidt bygningens strømforsyning kan an-
vendes af systemet.

② BUILDING POWER-indi-
kator Dette angiver, om bygningens strømforsyning er tilgængelig.

③ Jordafledning strømafbry-
der Denne beskytter mod lækstrøm.

④ Kredsløbssikringafbryde-
re Disse giver beskyttelse mod overbelastning af kredsløbet.

⑤ System på indikator Når systemet er tændt i systemets kontrolpanel (se nedenfor),
lyser denne indikator.

ExacTrac-systemkontrolpanel

① ② ③ ④

Figur 28 

Nr. Komponent Funktion

① BUILDING POWER-indi-
kator Lyser, når bygningsstrømmen er tilgængelig.

ExacTrac-systemelektronik
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Nr. Komponent Funktion

② SYSTEM ON-knap Tænder for systemets strømforsyning, som forsyner alle sy-
stemkomponenterne med elektricitet (se side 103).

③ SYSTEM OFF-knap Slukker for systemets strømforsyning (se side 305).

④ COMPUTER ON/OFF-
knap Starter ExacTrac-arbejdsstationen.

BEMÆRK: Systemet kan også tændes og slukkes med ExacTrac-konsollen (se side 54). 

ExacTrac-systemelektronik

ExacTrac-systemelektronik er systemgrænsefladen til eksterne komponenter, til sammenkobling
og fejlsikker håndtering, og til generatorens servicetilstand. Den viser også diagnostiske LED’er.
For ExacTrac version 6.0 til 6.2.1:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Figur 29 
For ExacTrac version 6.5:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Figur 30 

Nr. Komponent Funktion/brug

① ExacTrac-strøm Forbundet til skabsstrømmen. Leverer strøm til andre anlæg.

② Sammenkoblingstest
(ILK)

Analyserer modtagede interlocksignaler og transmitterer dem
til andre anlæg (se side 71).

③ COM Forbinder arbejdsstationen med ExacTrac-systemet.

④ Robotics Forbinder Robotics med ExacTrac-systemet.

⑤ Røntgen Forbinder røntgengeneratoren og -advarselssystemet med
ExacTrac-systemet.

⑥ Briks Forbinder briksen med ExacTrac-systemet.
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Nr. Komponent Funktion/brug

⑦ ILK Beam Status Extensi-
on

Grænseflade for lineær accelerator MV-status (kun på Varian
C-Linac).

⑧ ExacTrac lineær accele-
rator-anlæg (ET Lin)

Bruges i kombination med integrerede Elekta lineære accele-
ratorer (se nedenfor).

ExacTrac lineær accelerator-anlæg (ET LIN)

ET LIN-anlægget bruges i kombination med integrerede Elekta lineære acceleratorer. Det gør det
muligt at blokere ”Beam On” på den lineære accelerator, hvis ExacTrac stadig er sammenkoblet.

⑥
⑦

①
③

④

②
⑤

Figur 31 

Nr. Komponent Funktion/brug

① Diag
Fejlindikator.
Rød: Der er opstået en intern hardwarefejl.

② Power Grøn: LIN-anlægget strømforsynes korrekt.

③ Active Indikerer intern aktivitet.

④ Bypass-knap

On: Giver operatøren mulighed for - på ethvert tidspunkt - at
aktivere den lineære acceleratorstråle. Den skal være indstil-
let til On, hvis ExacTrac ikke anvendes til behandling, dvs. til
at omgå ExacTrac-sammenkoblingen.
Gated: Dette er standard, når ExacTrac bruges med en inte-
greret Elekta lineær accelerator. Dette gør det muligt for
ExacTrac automatisk at indstille eller fjerne en stråle-stop-
sammenkobling afhængigt af patientplaceringen.

⑤ Status

Grøn: Stråle tilladt. ExacTrac tillader ”stråle tændt”, eller By-
pass-knappen er indstillet til On.
Off: ExacTrac blokerer aktivt ”stråle tændt”, og Bypass-knap-
pen er indstillet til Gated. Funktionen er også deaktiveret, når
systemet ikke strømforsynes.

ExacTrac-systemelektronik
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Nr. Komponent Funktion/brug

⑥ RxD Viser kommunikation fra ExacTrac-arbejdsstationen (mod-
tag).

⑦ TxD Viser kommunikation til ExacTrac-arbejdsstationen (send).

BEMÆRK: Hvis den lineære acceleratortilstand forbliver indstillet til Gated på grund af en
hardware- eller softwarefejl, vil det ikke være muligt at aktivere den lineære acceleratorstråle. I
sådanne tilfælde skal du enten genstarte ExacTrac-softwaren eller manuelt indstille knappen til
On for at fuldføre behandlingen. 

ExacTrac ILK-anlæg

④

① ②

③

Figur 32 

Nr. Komponent

① Diagnostiske LED’er

② Power LED

③ DIAG LED (er slukket under normale forhold)

④ Brugertilpasset EXT ILK

ET ILK-anlægget kan anvendes til at forbinde yderligere tilpassede signaler. Det leveres med et
matchende terminalstik, inklusive to monterede kortslutningsbroer. Stikket er desuden galvanisk
adskilt fra ExacTrac. De valgfri signaler, der kan tilsluttes, er:
• Brugerdefineret advarselslampe: Dette giver mulighed for en brugerdefineret advarselslampe i

stedet for Brainlab ExacTrac-advarselslampen. Den brugerdefinerede advarselslampe er sluttet
til EXT ILK. Stikket har to normalt åbne ben på et relæ, som lukker, når ExacTrac tænder
advarselslampen.

• Dørkontakt: Der kan sluttes en anordning til EXT ILK, der detekterer, om en person er kommet
ind i et behandlingsrum, f.eks. en dørkontakt eller en lysspærrer. Grænsefladens
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standardkonfiguration forventer en lavsidet normalt åben stikkontakt, men kan konfigureres til
et høj aktiv 12 V drevet input.

• Nødstop: Der kan tilsluttes en anden brugerdefineret nødstopsinstallation i behandlingsrummet
til EXT ILK. Grænsefladens standardkonfiguration forventer en lavsidet normalt lukket
stikkontakt.

Den brugerdefinerede tilslutning til EXT ILK skal godkendes af Brainlab-support.

ExacTrac-systemelektronik
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3.3.5 Briksgrænseflade for Varian ETR/Varian Exact-brikse

Generelle oplysninger

Hvis du anvender en Varian ETR eller Exact-briks sammen med passende Varian Clinac-
hardware, har du mulighed for at købe automatisk brikspositionering:
• Briksen kan justeres til den ønskede position, som beregnes af ExacTrac-softwaren.
• Den forbedrer positionering med ExacTrac Robotics (se side 281).

Briksgrænseflade

①

②

③ ④

⑤

Figur 33 

Nr. Komponent Funktion

① ET Handpendant Clea-
rance Angiver, at brugeren angiver afstand med vedhænget.

② ET Handpendant Active Angiver at vedhænget er aktiveret.

③ POW ET Angiver strøm fra ExacTrac.

④ POW VMS Angiver strøm fra Varian-side.

⑤ Data Angiver, at data er overført til Varian-briksen.

Hvis du vil bruge vedhænget, skal du tilslutte briksgrænsefladen til briksens vedhængsstik.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Når du udfører automatisk brikspositionering fra kontrolrummet, skal du holde godt øje
med positioneringsprocessen på videomonitorerne og følge positioneringsindikatorerne
på skærmen. Hvis briksbevægelsen er for stor (briksen flytter sig meget mere end den
krævede forskydning) og/eller patientpositionen, som vises i ExacTrac, ikke ændrer sig
under briksbevægelsen, må positioneringsprocessen kun udføres i behandlingsværelset.

Automatisk brikspositionering må kun udføres, hvis brugeren kan holde uhindret opsyn
med patienten. Husk at holde afstand til de bevægelige dele.

Varian Clinac softwareversioner ældre end version 5.4 er ikke understøttet af det
automatiske positioneringsmodul. Kontakt venligst din lokale Varian-repræsentant for
opgradering, hvis det er relevant.
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3.3.6 ExacTrac-håndvedhæng

Håndvedhæng

②

①

Figur 34 

Nr. Komponent Funktion

① Håndvedhæng

Anvendes til at aktivere bevægelse af briks og Robotics.
For at muliggøre bevægelse skal du fjerne vedhænget fra dens briks-
holder og trykke på begge knapper samtidigt.
Når du er færdig med at bruge vedhænget, skal du sætte det tilbage i
holderen.
Krogen ② kan anvendes til at hænge vedhænget på briksens side-
skinne eller i vedhængsholderen.

BEMÆRK: ExacTrac-håndvedhænget skal placeres på briksens si-
deskinne eller i vedhængsholderen, hvis det ikke er i brug. 

Advarsel
ExacTrac-håndvedhænget skal placeres på en sådan måde, at patienten ikke kan nå det
under behandlingen. For Varian-brikse: ExacTrac-håndvedhænget skal placeres i
briksvedhængsholderen. Alle Varian- eller andre tredjepartsvedhæng skal placeres på en
sådan måde, at patienten ikke kan nå dem under behandlingen.

Advarsel
Der må ikke trykkes på bevægelsesaktiveringsknapperne på ExacTrac-konsollen eller
ExacTrac-håndvedhænget for at muliggøre en patientbevægelse under MV- eller kV-
stråling.

ExacTrac-systemelektronik
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3.3.7 Briksbevægelse for Varian TrueBeam lineære acceleratorer

Generelle oplysninger

Hvis du bruger en Varian TrueBeam briks, kan du købe automatisk brikspositionering. Der kræves
ikke ekstra hardware til automatisk styring af TrueBeam-brikse.
TrueBeam lineære acceleratorer har en softwaregrænseflade (ADI - Auxiliary Device Interface
(Grænseflade til hjælpeenhed)), som ExacTrac-systemet kan anvende til automatisk korrektion af
briksens position (se side 203).
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3.4 Håndtering af røntgenudstyret
3.4.1 Grundlæggende strålingssikkerhed

Grundlæggende sikkerhed

I ExacTrac X-ray-konfigurationen er radiologisk udstyr en del af dit system. En sikker anvendelse
af udstyret kan kun sikres, hvis:
• Røntgenudstyret anvendes i et passende afskærmet medicinsk miljø.
• Systemet betjenes af kvalificeret personale, som er bekendt med radiologisk diagnostik,

betjening af røntgengeneratorer og krav til strålingssikkerhed ved kliniske strålebehandlinger.
• De relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.

Advarsel
Det kan være meget farligt at betjene røntgenudstyr. Uautoriserede personer må ikke
betjene røntgenenheden. Kunden er ansvarlig mht. at sikre, at de lokale
lovgivningsmæssige krav overholdes under installation og/eller betjening af udstyret.
Røntgenudstyret må kun betjenes under iagttagelse af de sikkerhedsinstruktioner og
øvrige instrukser, som foreligger fra tredjepartsproducenten samt de kompetente
sikkerhedsmyndigheder.

Advarsel
Det er kun kvalificeret personale, der har tilladelse til at betjene eller servicere systemet.

Advarsel
Anvend ikke ExacTrac samtidig med andre røntgenbaserede billeddannelsessystemer.

Producentoplysninger

Du kan finde detaljerede oplysninger om røntgenkomponenter i den tilsvarende
producentdokumentation:

Røntgenenhed Producent

Røntgengenerator Spellman High Voltage Electronics GmbH (tidligere K&S
Röntgenwerk)

Røntgenrør Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)

Kollimatorer til røntgenrørene Brainlab AG (for systemer, der leveres inden 2011: Eureka
Progeny Inc.)

Myndigheder for strålingssikkerhed

Du kan finde flere oplysninger om strålingssikkerhed hos din nationale myndighed for
strålingssikkerhed.

Advarsel
Manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual og andre relevante
sikkerhedsforanstaltninger kan medføre alvorlige skader på patienter, brugerne eller
udstyret.

Håndtering af røntgenudstyret
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3.4.2 Røntgendosering under patientpositionering

Generelle oplysninger

ExacTrac-røntgenkomponenterne opfylder de krav, der er specificeret i IEC, med henblik på
minimering af røntgendosis til patienten under positioneringsarbejdsgangen.
Den typiske billeddosis til en patientpositionering er ca. 1 mGy for ét par røntgenbilleder.

Geometrisk røntgenopsætning

ExacTrac X-ray-gulvindkapsling 17":

Faktor Målinger

Afstand fra røntgenrørsfokus til fladpanelet 3,6 meter

Afstand fra røntgenrørsfokus til isocenter 2,3 meter

Størrelsen på fladpanelets strålingsfølsomme områ-
de 20,4 x 20,4 cm

ExacTrac X-ray-gulvindkapsling:

Faktor Målinger

Afstand fra røntgenrørsfokus til fladpanelet 3,1 meter

Afstand fra røntgenrørsfokus til isocenter 1,9 meter

Størrelsen på fladpanelets strålingsfølsomme område 20,4 x 20,4 cm

Områdets størrelse ved isocenter 12,5 cm x 12,5 cm

ExacTrac X-ray-gulvindkapsling 12":

Faktor Målinger

Afstand fra røntgenrørsfokus til fladpanelet 3,4 meter

Afstand fra røntgenrørsfokus til isocenter 2,2 meter

Størrelsen på fladpanelets strålingsfølsomme område 20,4 x 20,4 cm

Områdets størrelse ved isocenter 13,2 cm x 13,2 cm

Røntgenstrålefiltrering

ExacTrac X-ray-gulvindkapsling 17": Røntgenkildesamlingen inducerer en samlet strålefiltrering
svarende til 2,5 mm Al. Denne filtrering skyldes selve røret, indkapslingen, det fastgjorte
aluminiumfilter og kollimatorenheden.
ExacTrac X-ray-gulvindkapsling: Røntgenkildesamlingen inducerer en samlet strålefiltrering
svarende til 2,5 mm Al. Denne filtrering skyldes selve røret og det fastgjorte aluminiumfilter.
Kollimatoren bruges til at kollimere røntgenstråler til størrelsen på fladpaneldetektorerne. Al-
ækvivalenten af ET-røntgenkollimatoren er 0,0 mm.
ExacTrac X-ray-gulvindkapsling 12": Røntgenkildesamlingen inducerer en samlet strålefiltrering
svarende til 3,5-4,2 mm Al. Filtreringen skyldes selve røret og aluminiumbeslaget på ET-
gulvkassen 12". Al-ækvivalenten af aluminiumbeslaget er 2,8-3,5 mm afhængigt af vinklen mellem
kollimator og dækplade. Kollimatoren bruges til at kollimere røntgenstråler til størrelsen på
fladpaneldetektorerne. Al-ækvivalenten af ET-røntgenkollimatoren er 0,0 mm.
BEMÆRK: Aluminiumbeslaget må ikke fjernes eller erstattes med andre beslag. 

Patientbriksen inducerer yderligere filtrering. Afhængigt af brikstoppen, som benyttes med
ExacTrac, skal den tilsvarende filtreringsækvivalent tages i betragtning.
For Brainlab-brikstoppen til billeddannelse henvises der til hardwarebrugervejledningen,
brikstop til billeddannelse.
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Det gælder for samtlige brikstoppe, at du skal konsultere de oplysninger, som den oprindelige
producent af bordpladen har leveret.

Yderligere læsning

Se side 27.

Håndtering af røntgenudstyret
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3.4.3 Røntgenadvarselssystem

Generelle oplysninger

ExacTrac X-ray-komponenterne har tre forskellige muligheder til røntgenadvarselssystemer:
• ExacTrac-advarselslamper fra Brainlab
• Grænseflade til brugerdefineret advarselslampe
• Grænseflade til dørsammenkobling

Advarselslampen angiver, at en røntgeneksponering kan udløses med den næste brugerhandling
ved at trykke på eksponeringsknappen.

Røntgenadvarselssystem

Figur 35 
• Hvis røntgenadvarselslamperne begynder at blinke, mens du opholder dig i

behandlingsværelset, skal du straks underrette operatøren af den lineære accelerator-
kontrolkonsol om din tilstedeværelse og forlade behandlingsværelset så hurtigt som muligt.

• Lamperne forbliver tændte, indtil du afslutter skærmbilledet for billedoptagelse i softwaren.

Sikkerhedsnoter

Røntgenadvarselssystemets funktionalitet skal kontrolleres med jævne mellemrum (se side 410).

Advarsel
Bekræft, at det kun er patienten, der er i behandlingsrummet, før røntgenbilledoptagelse
aktiveres.

Advarsel
Det er muligt at installere en dørblokering. Hvis der ikke er installeret nogen dørblokering,
skal du sørge for, at ingen operatør lider skade som følge af KV-dosen. Det kan gøres ved
hjælp af enten tekniske eller arbejdsgangsforanstaltninger.

Brugerdefineret advarselssystem

Den brugerdefinerede røntgenadvarselslampe og dørsammenkobling kan tilsluttes til ExacTrac
ved hjælp af ILK-stikket (se side 71).
Hvis der ikke er installeret nogen dørblokering, skal du sørge for, at ingen lider skade som følge af
KV-dosen. Det kan gøres ved hjælp af enten tekniske eller arbejdsgangsforanstaltninger.
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3.4.4 Sikker håndtering af røntgenudstyret

Noter vedrørende håndtering af gulvkasserne

Advarsel
Dækpladerne understøtter en maksimal belastning på 100 kg. Hvis der placeres yderligere
vægt på dækpladerne, kan de revne.

Undgå at placere spidse objekter oven på lågene. Dette vil kunne beskadige
røntgenstrålernes kulfiberudgange (gælder kun for 17" gulvkasse).

Vær opmærksom på, at elektroniske enheder kan beskadiges af røntgenstråler. Hold
strålestien fri.

Advarsel
Undlad at placere genstande i vejen for røntgenstrålen under behandling.

Advarsel
Sørg for at teste den beskyttende leders impedans med jævne mellemrum.

Advarsel
Sørg for at kontrollere systemkalibreringen (kalibreringsverifikation, daglig kontrol) mindst
én gang om dagen og efter mekanisk påvirkning af en af dens komponenter.

Advarsel
Hvis røntgenbillederne ser underlige ud og/eller er delvise, skal du stoppe behandlingen og
kontakte Brainlab-support. Dette indikerer, at komponenterne har ændret position.

Advarsel
ET-røntgenkollimatoren indeholder bly! Rør den ikke uden handsker!

Bemærkninger vedr. håndteringen af gulvindkapslingen til ExacTrac X-ray

Enhver, der træder ind i rummet under behandlingsprocessen (f.eks. læger, rengøringspersonale,
elektrikere...) skal trænes i behandlingsrummets situation og faren for at falde. Det påhviler
sygehuset at gentage en sådan træning regelmæssigt og at uddanne nye medarbejdere.

Advarsel
Undgå at træde på eller sidde på låget!

Advarsel
Hvis der er synlige revner på låget, skal du bede Brainlab-support om at erstatte det.

Advarsel
(Mobile) Skabe med genstande, der benyttes i forbindelse med håndtering af systemet eller
under patientbehandlingen, skal placeres på en sådan måde, at hverken ET-gulvkassen
eller ledningsrøret står midt i gangen (se Figur 35).

Håndtering af røntgenudstyret
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Placering af gulvkasse

①
②

③

④ ⑤
⑥

②

④

Nr. Komponent

① Patientbriks

② Medicinsk udstyr

③ Gulvkasser

④ Du må ikke placere medicinsk udstyr bag den stiplede linje!

⑤ Lineær accelerator

⑥ Ledningsrør

Noter vedrørende håndtering af ExacTrac X-ray 12" gulvindkapsling

Advarsel
ET-gulvkassens aluminiumslåg skal være på plads under behandlingen.

Advarsel
Kun for systemer installeret med en Elekta lineær accelerator: Hvis du spilder vand på ET-
gulvkassen, skal du slukke for systemet og røntgengeneratoren. Oplys Brainlab-support
derom og anvend ikke systemet mere.

Advarsel
Hvis du spilder vand på ET-gulvkassen, skal du slukke for systemet og
røntgengeneratoren. Åbn forsigtigt aluminiumlåget. Hvis der trænger vand ind under
aluminiumslåget (f.eks. en vandpøl på træpladen), skal du informere Brainlab-support og
undlade at anvende systemet. Hvis du ikke kan se vand, skal du lukke aluminiumslåget og
fastgøre det. Genstart herefter systemet.
BEMÆRK: Aluminiumbeslaget må ikke fjernes eller erstattes med andre beslag. 
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Noter vedrørende håndtering af røntgenrørene

Før patientbehandlingen påbegyndes, skal du varme røntgenrørene op, inden der udføres fuld
eksponering (se side 106).

Sikker håndtering af fladpanelerne

Vær forsigtig, når du anvender udstyr, der er højere end 1,8 m (fx dropskinner) tæt på
fladpanelerne, og bed dine patienter om at være ekstra påpasselige. Utilsigtede
sammenstød kan medføre fejlindstillede fladpaneler. I sådanne tilfælde skal systemet
kalibreres igen. I tilfælde af ekstreme sammenstød, skal du kontakte Brainlab-support.

Håndtering af røntgenudstyret
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3.5 Billedkvalitet

Sådan kontrollerer man billedkvaliteten

Sådan kontrolles billedkvaliteten:

Trin

Optag røntgenbilleder af et kvalitetsfantom ved hjælp af indstillingerne 75 V og 50 mAs.
Til målingen skal der være 25 mm Al mellem røret og fantomet.

Kvalitetsfantomet skal have følgende egenskaber:
• Linjer til måling af LP pr. mm
• 8 objekter med lav kontrast fremstillet af akryl med forskellig dybde: 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 dynamiske trin fremstillet af kobber (med forskellig dybde), og som har et akryldæklag:

- 4 mm akryl: 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 akryl: 1,5 mm
- 12 mm akryl: 1,73 mm/1,96 mm/2,21 mm/2,45 mm/2,7 mm/2,96 mm/3,22 mm/3,46 mm

Minimumskravene er en synlighed på:
• Mindst 1,2 LP/mm
• Mindst 5 objekter med lav kontrast ud af 8
• Mindst 15 af den dynamiske trinkiles 17 trin

BEMÆRK: For at opnå de nødvendige kvalitetsattributter tillades det at ændre mAs-
indstillingerne, at bruge softwarens kontrastskyder og/eller at zoome ind på billedet. 
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3.6 Retningslinjer for opbevaring, rengøring og
desinficering

3.6.1 Opbevaring

Opbevaringsforhold

Omgivelsestemperatur -10 °C til 50 °C

Fugtighed 15 til 90 %, ikke-kondenserende

Atmosfærisk tryk 700 til 1.060 hPa

Hvis dele af systemet står i vand eller der er spildt vand på dele af systemet (f.eks. generator),
skal der slukkes for systemet og generatoren, og Brainlab-supporten skal underrettes.
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3.6.2 Rengøring

Generelle retningslinjer vedr. rengøring

Advarsel
Der må kun anvendes ikke-giftige rengøringsmidler, som er i overensstemmelse med
national lovgivning. Rengøringen må kun udføres i godt ventilerede områder, og
opløsningsmidler skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale forskrifter på
området.

Advarsel
Brug aldrig ætsende rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler. Hvis du er i
tvivl om rengøringsmidlets egenskaber, må du ikke bruge det.

Kalibreringsfantomer

Kalibreringsfantomer skal rengøres med en blød, tør klud. Undgå at røre ved de indsatte
markører/markørkugler, og undgå, at de bliver fugtige.

Låg til røntgengulvkasserne

Rengør lågene med en let fugtet klud. Sørg for, at der ikke trænger væske ind i gulvkassen.

Positioneringsenheder

Positioneringsenhederne skal rengøres med en blød, tør klud. Undgå at røre ved de indsatte
markører/markørkugler, og undgå, at de bliver fugtige.

Infrarødt kamera

Trin

1.
Fjern støv fra hvert enkelt illuminatorfilter og hver enkelt illuminatorlinse med en fotogra-
fisk støvkost (børste). Tør kun overfladen forsigtigt i en retning, ved at trække børsten
over overfladen.

2. Tør forsigtigt overfladen af hvert illuminatorfilter og hver illuminatorlinse med desinfekti-
onsklude, der indeholder Meliseptol.

3.
Fortsæt med at rengøre resten af kameraet. Sørg for ikke at tørre snavs fra kameraet
over på illuminatorfiltre og -linser. Undgå længerevarende kontakt mellem klude og kame-
raet.

4.

Rengør illuminatorfiltre og -linser med et kommercielt linserengøringsmiddel til multibelag-
te linser (f.eks. AR66) og en ren optisk rengøringsklud af mikrofiber (f.eks. Hitecloth).
Undgå længerevarende kontakt mellem linserengøringsmidlet og illuminatorfiltrene og -
linserne.

For at forhindre skader på overfladen, skal du undgå længerevarende kontakt mellem
desinfektionskludene og kameraoverfladen.

Undgå at bruge papirprodukter til at rengøre kameraet med. Papirprodukter kan ridse og
beskadige illuminator-filtrene.

Kontrollér kameraet, i særdeleshed linser og illuminatorfiltre for renlighed og skader, før
kameraet anvendes.
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Rengør kun kameraets illuminatorfiltre og -linser, når det er nødvendigt.

Verifikationsfantom

Rengør ExacTrac-verifikationsfantomet med en blød, tør eller let fugtet klud.

Computerskab

Trin

1. Sluk for computerskabet, inden du påbegynder rengøringen.

2.

Rengør computerskabet med en let fugtet klud.
Sørg for, at der ikke trænger væske ind i computerskabet. Det kan forårsage en kortslut-
ning.
Sprøjt ikke væske på computerskabet.

Fordelingsskabe

Fordelingsskabene skal rengøres med en blød og let fugtet klud.

ExacTrac-konsol/-håndvedhæng/-briksgrænseflade

Trin

1. Sluk for systemet, inden du påbegynder rengøringen.

2.
Rengør enhederne med en let fugtet klud.
Sørg for, at der ikke trænger væske ind i enhederne. Det kan forårsage en kortslutning.
Sprøjt ikke væske på enhederne.

Røntgengenerator

Brug aldrig ætsende rengøringsmidler, organiske opløsningsmidler eller opløsningsmiddelholdige
rengøringsmidler.

Trin

1. Sluk for generatoren, inden du påbegynder rengøringen.

2.
Rengør generatoren med en fugtig klud.
Sørg for, at der ikke trænger væske ind i enhederne. Det kan forårsage en kortslutning.
Sprøjt ikke væske på generatoren.

Loftsmonteret skærmarm

Advarsel
Forud for alt rengørings-/desinficeringsarbejde skal vedhængssystemet frakobles fra
stømforsyningen og beskyttes mod utilsigtet tilkobling. Sørg for, at der ikke trænger
rengørings-/desinficeringsvæske ind i vedhængssystemet.

For at undgå beskadigelse af plastikdelene må du ikke anvende skuremidler eller alkaliske,
syreholdige eller alkoholholdige rengøringsmidler.
• Frakobl vedhængssystemet fra strømforsyningen, og beskyt det mod utilsigtet

tilkobling.
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• Lad om nødvendigt enheden køle af.
• Tør overfladerne af med en let fugtet klud - tilsæt om nødvendigt en mild sæbeopløsning

(opvaskemiddel).

Berøringsskærm

Trin

1.
Tør udstyrets overflade af med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke trænger væske ind i
udstyret. Alle rengørings- og desinficeringsmidler, som er almindeligt anvendte på hospi-
taler, kan bruges. Brug aldrig slibende produkter.

2.
Frakobl kablerne fra enheden, og træk strømstikket ud, inden rengøringen eller desinfice-
ringen påbegyndes. Vær opmærksom på altid at trække i stikket og ikke i kablet, når du
frakobler kablet.

3. Rengør kablet ved at tørre det af med klud, der er fugtet med sæbevand. Brug et desinfi-
ceringsmiddel til desinficeringen. Kablet må ikke nedsænkes i væske.

Advarsel
Fare for elektrisk stød - Frakobl strømforsyningskablet fra strømforsyningen og alle
skærmtilslutningskabler, inden rengøringen eller desinficeringen påbegyndes. Undlad at
tilkoble enhederne til strømforsyningen eller til andre enheder, før alle rengjorte dele er helt
tørre.

Fare for kvæstelser, beskadigelse af udstyret - Følg producentens anvisninger vedrørende
brug af rengørings- og desinficeringsmidler nøje.

Forud for rengøringen af fladskærmen skal du slukke for den og frakoble 12 VDC-stikket
eller strømforsyningskablet. Sprøjt aldrig flydende rengøringsmidler direkte på skærmen.
Sprøjt rengøringsmidlet på en klud, og tør skærmen af uden at trykke hårdt.

Positioneringsarm

Advarsel
Dette produkt leveres ikke-sterilt, og det kan ikke steriliseres.

Beskadigelse af udstyret på grund af forkert rengøring og desinficering: Brug kun den
nødvendige mængde rengørings-/desinficeringsmiddel, og fjern overskydende væske med
en tør klud. Dette produkt kan kun rengøres og desinficeres manuelt. Du må kun bruge en
blød børste til rengøring og desinficering af enheden eller tørre den af med en ren, blød
klud. Brug aldrig metalbørster eller ståluld. Let alkaliske universalrengøringsmidler
(sæbespåner) egner sig til rengøringen. De skal fortrinsvist indeholde tensider og fosfater.
Alle overfladedesinficeringsmidler, som ikke indeholder klor eller klorudskillende
komponenter, kan anvendes.

Den leddelte arm må ikke nedsænkes i væske. Det midterste greb på den leddelte arm skal
strammes under rengøring/desinficering.
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3.6.3 Desinficering

Desinficeringsmidler

Disse desinficeringsanvisninger gælder for:
• ExacTrac-konsol
• ExacTrac-håndvedhæng
• ExacTrac-briksgrænseflade
• ET-gulvkasser

Desinficering er ikke påkrævet. Hvis det ønskes, kan det udføres med de afprøvede
desinficeringsmidler.
Afprøvede desinficeringsmidler:

Type desinficeringsmiddel Eksempel

Alkoholbaseret Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbaseret Incidin Plus 2 %

Baseret på aktivt oxygen Perform

Aldehyd/klorbaseret Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

BEMÆRK: Brug udelukkende overfladedesinficeringsmidler, som er frigivet på dit marked. 

BEMÆRK: Overfladedesinficeringsmidler kan efterlade aflejringer. De kan nemt fjernes med en
tør klud. 

Følg altid desinficeringsmiddelproducentens anvisninger nøje.

Brug af andre rengøringsmidler, desinficeringsservietter eller rengøringsprocedurer, end
de anførte, kan beskadige udstyret. Det anbefales kun at bruge desinficeringsmidler, som
er afprøvet af Brainlab, for at undgå skader på systemet.
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4 EXACTRAC-
GENERATORKONTROL

4.1 Konfigurationer for røntgengeneratoren

Generelle oplysninger

ExacTrac X-ray anvender dobbelte generatorer med softwarekontrol.

Generatorsoftwarekontrol

ExacTrac konfigurerer automatisk røntgengeneratoren i henhold til patientindstillinger eller den
aktuelle optagelsesopgave. Røntgengeneratorens eksponeringsindstillinger samt den aktuelle
generatorstatus vises på skærmområder (røntgengeneratorkontrol), der ligner dette:

Du kan manuelt ændre eksponeringsindstillingerne vha. røntgengeneratorkontrollen, hvis du ikke
er tilfreds med de automatisk valgte indstillinger. De ændrede værdier bliver standard
eksponeringsindstillingerne for alle fremtidige røntgenoptagelser med den nuværende patient.

Dobbelt generator

Du tager røntgenkorrektions- og -verifikationsbilleder med begge rør hurtigt efter hinanden. Dette
giver en hurtig og jævn arbejdsgang. Røntgenoptagelsesskærmene i softwaren viser begge rør.
For eksempel:
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Figur 36 
Billeder tages ikke samtidig, for at undgå spredningsinterferens mellem billederne, og for at
reducere den maksimale kraft trukket af systemet. Det andet røntgenbillede tages et par
millisekunder efter det første røntgenbillede er taget.

Dobbelt generatorsoftwarekontrol

En dobbelt generatorkonfiguration omfatter altid softwarekontrol af røntgenenergiindstillingerne.
De to røntgengeneratorer er repræsenteret af røntgengeneratorkontrollen.
Eksponeringen kan aktiveres med eksponeringsknappen på ExacTrac-konsollen.

Sikkerhedsnote

Advarsel
Verificér hver røntgenindstilling efter ændring og før røntgeneksponering ved at trykke på
knappen apply. Dette er nødvendigt, da generatoren i nogle tilfælde ikke accepterer
indstillinger af tekniske årsager. Når der trykkes på knappen apply, viser ExacTrac
generatorens faktiske røntgenindstillinger.

Advarsel
Verificér, før hver røntgeneksponering, om den valgte røntengeneratorindstilling er mulig.

Sørg for, at røntgenindstillingerne er korrekte, idet der ikke udføres nogen automatisk
eksponeringskontrol.

Advarsel
Du skal sikre, at røret ikke drejer ved høj hastighed, når generatoren er slukket. En anodes
ukontrollerede deceleration kan forvolde beskadigelse af anodepladens lejer og dermed
beskadige røret. Tænd omgående for generatoren, hvis den var slukket under anodens
rotation ved høj hastighed. Røret bliver automatisk decelereret, når der tændes for
generatoren. Røret kører fortsat ved høj hastighed i ~20 sek., efter der blev foretaget en
eksponering.
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Sådan ændres værdierne

Trin

1.

Klik på Modify for at justere røntgengeneratorens eksponeringsværdier. Røntgenoptagel-
se er deaktiveret for det rør.

①

2.

For at ændre begge rør samtidig, klikkes på kædesymbolet ① for at lukke det. Rør 1’s
værdier kopieres til rør 2.

Eksponeringsindstillingerne er skrevet i rødt, for at advare brugeren om at begge rør bli-
ver ændret. Røntgenoptagelse er deaktiveret for begge rør.

3. Klik på Apply, for at sende ændrede eksponeringsværdier til røntgengeneratorerne.

Advarsel
De foruddefinerede røntgenindstillinger skal verificeres og tilpasses til den første
patientbehandling vha. arbejdsgangen for røntgenopsætning.
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5 BEHANDLINGSFORBERED
ELSE

5.1 Implantering af radiouigennemsigtige
referencemarkører

Generelle oplysninger

Implanterede røntgenstråleuigennemtrængelige referencemarkører kan anvendes til at lette
patientpositionering til strålebehandling af kropsområder, hvor bevægelse af målbevægelsen som
følge af forskydning af indre organer i forhold til knoglepejlemærker er sandsynlig, og
målvolumenens synlighed er utilstrækkelig til lokalisering på røntgenbilledet.
Målvolumenen kan lokaliseres nøjagtigt ud fra implanterede markører, hvis alle trin fra
markørimplantation til mållokalisering ved hjælp af ExacTrac bliver nøje udført, og brugeren har
taget hensyn til faktorer, der potentielt begrænser målnøjagtigheden.
Som forberedelse til en implanteret markør baseret på patientbehandling skal markører
implanteres tæt på målvolumenen, og et CT-datasæt, der indeholder patientens billeder med
markørerne, skal optages. CT-datasættet anvendes til behandlingsplanlægning samt til
lokalisering af implantater og målet under behandling.
Mållokaliseringens nøjagtighed er yderst påvirket af alle implanterede markørers position, samt af
det mønster, der dannes ved hjælp af markørpositionerne.

Specifikationer for implanterede markører

Der fås forskellige markørtyper. Markørtypen fastsætter dens synlighed på røntgenbilleder,
succesraten for automatisk detektion og sandsynligheden for migration. ExacTrac understøtter to
typer markører:
• Korte markører (sfæriske eller cylindriske implanterede markører, der er kortere end 5 mm)
• Lange markører (implanterede markører, der er længere end 5 mm)

Implanterede markører skal være tilstrækkeligt synlige i de optagede billeder. For at verificere
synligheden skal du først optage røntgentestbilleder af et fantom med de relevante markører
vedhæftet.
Der kan kun anvendes én type markør pr. behandling.

Advarsel
Anvend kun røntgenstråleuigennemtrængelige implanterede markører, der er blevet
verificeret som egnede til mållokalisering ved positioneringsprocedurer, og som er særligt
synlige på røntgenbilleder.

Advarsel
Afhængig af den region, hvorpå markørerne skal implanteres, bør der anvendes ikke-
migrerende markører. Hospitalet eller klinikken er ansvarlig for at vælge et passende
markørmønster.
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Implanterede markørers position

De implanterede markørers position er afgørende for mållokaliseringens nøjagtighed. Positioner
markørerne så tæt på målvolumenen som muligt. Markøren bibeholder normalt en mere konstant
position i forhold til målpositionen, hvis den er tæt på målet. En fast sammenhæng mellem markør
og målposition er påkrævet for at sikre høj nøjagtighed.
Til positionering og verifikation kan en stor afstand mellem det implanterede markørmønsters mål
og tyngdepunkt forstørre en målafvigelse, der stammer fra selv mindre markørmigration. Dette
skyldes, at rotation som følge af matchende afvigelser forstørres geometrisk af
udnyttelseseffekten for målets afstand fra rotationsmidtpunktet. Udnyttelseseffekten gælder
hverken for et tyngdepunktsmatch (se side 438) eller for et mislykket isometrisk match efter en
brugeranmodning om positionering og verifikation. Af de grunde, der blev påpeget tidligere, bør
implantaternes position alligevel altid være så tæt på målvolumenen som muligt.
For yderligere oplysninger om implanterede markørpositioners effekt på
mållokaliseringsnøjagtigheden henvises der til side 436.

Advarsel
Markører skal implanteres, så de er tæt omkring målet, og ideelt så alle implanterede
markørers tyngdepunkt koinciderer med målpositionen.

Antal implanterede markører

Behandlinger baseret på implanterede markører kræver mindst to korte og én lang markør.
Bemærk, at ved behandlinger baseret udelukkende på én lang markør kan en potentiel
forskydning af denne markør i forhold til målet, f.eks. ved migration, ikke detekteres af systemet.
Bemærk også, at beregningen af rotationer og tilsvarende korrigeringer kræver mindst tre korte
eller to lange markører.
ExacTrac understøtter mållokalisering ved hjælp af maksimalt seks korte eller tre lange markører.
Mållokalisering, der anvender et større antal implantater, forbedrer detektionen af ændringer i de
rumlige forhold mellem individuelle markører og kan dermed indikere markørmigration mere
pålideligt eller kompensere mere effektivt for migration. Med et større antal implantater øges
sandsynligheden for tvetydige matchresultater til gengæld.
Det er muligt at implantere flere markører end nødvendigt (f.eks. reservemarkører, der skal
anvendes i tilfælde af migration, eller andre markørers synlighedsproblemer) og kun definere
specifikke markører, der skal anvendes til mållokalisering, under behandling. Implantationen af
flere markører øger imidlertid også sandsynligheden for tvetydige matchresultater. Derfor frarådes
det at implantere flere markører end rimeligt passende. Under alle omstændigheder må antallet af
implanterede markører ikke overstige ti korte eller fem lange markører.
For yderligere oplysninger om implanterede markørpositioners effekt på
mållokaliseringsnøjagtigheden henvises der til side 436.

Sådan verificeres synligheden

Implanterede markører skal være tilstrækkeligt synlige i de optagede billeder. For at verificere
synligheden skal du først optage røntgentestbilleder af et fantom med de relevante markører
vedhæftet.

Risici

Advarsel
For at forhindre at migration af implanterede markører reducerer
behandlingsnøjagtigheden, skal du foretage en markørimplantation mindst én uge forud
for optagelsen af det CT-datasæt, der skal anvendes i behandlingsplanlægningen. Følg
oplysningerne fra producenten af den implanterede markør!

Implantering af radiouigennemsigtige referencemarkører

94 Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Advarsel
Implantering af referencemarkører er en kompliceret og potentielt farlig procedure, der skal
udføres af specialiseret personale med relevant uddannelse. Valget af kirurgisk indgreb og
implanteret markør er hospitalets eller klinikkens ansvar. Brainlab tilbyder ikke vejledning i
specialiserede kirurgiske procedurer af denne art.

Lovgivningsmæssige overvejelser

Lokale forskrifter (f.eks. FDA-godkendelse eller specifikke reguleringsmæssige
retningslinjer) skal overholdes ved brug af implanterede referencemarkører.
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5.2 Fastgørelse af kropsmarkører

Tilgængelige markører

Markør Når anvendt

CT-kropsmarkørkugler af aluminium
(med eller uden infrarød reflekterende
folie)

CT-scanning

Infrarøde kropsmarkørkugler af plastik Strålebehandling

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Du må ikke anvende kropsmarkører, hvis der bruges en positioneringsenhed til
patientplacering.

Advarsel
For at sikre patientsikkerhed og positioneringsnøjagtighed anbefaler Brainlab, at du
fastgør 5-8 kropsmarkører. For at aktivere infrarød sporing er det påkrævet at anvende
mindst 4 kropsmarkører.

Advarsel
Undlad at fastgøre markørsokler på beskadiget eller ødelagt hud.

Sådan fastgøres kropsmarkørerne inden scanning

Trin

1. Hvis det er nødvendigt, skal du barbere et lille område på patientens hud for at kunne
fastgøre markøren.

2. Rens huden med en spritserviet eller et andet passende rensemiddel.

3.

Fjern plastikunderlaget fra hver markørsokkel, og fastgør soklen på patientens hud. Pla-
cér i det mindste nogle af markørsoklerne tæt på målområdet. 
Placér markørsoklerne i en utvetydig samling på stabile dele af kroppen (fx på hofte eller
sternum), som ikke påvirkes af vejrtrækningsbevægelse eller forskydning af huden.

4. Ved hjælp af en permanent markør eller tatovering, skal du optegne hver markørsokkel
eller afmærke hullet i midten af soklen på patientens hud.

5. Tryk CT-kropsmarkørkuglerne godt ned i markørsoklerne.
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Optegning af kropsmarkører på huden

Figur 37 

Yderligere noter vedrørende påsætning af markører

Advarsel
Sørg for, at markørplaceringerne er tydeligt afmærket på patientens hud. Dette er
nødvendigt for at sikre en korrekt genpåsætning af markører til senere fraktioner. Forkert
markørfastgørelse kan resultere i forkert patientpositionering. Derfor skal du altid være
påpasselig med at anbringe kropsmarkørerne på de positioner, der blev markeret tidligere.

Advarsel
Kropsmarkører skal udskiftes, når de har været brugt 50 gange, eller hvis de tydeligvis er
slidt op. Dårligt reflekterende markører kan resultere i unøjagtig patientpositionering.

Advarsel
Den selvklæbende folie på markørsoklerne er kun til engangsbrug. Hvis du ønsker at
anvende markørsoklerne mere end en gang (kun anbefalet til en patient), er det nødvendigt
at sætte en ny selvklæbende markørpude på markøren.

Advarsel
Brainlab anbefaler, at du placerer kropsmarkørerne i en asymmetrisk samling, fordi
ExacTrac ikke altid kan finde de symmetriske markørmønstre. Patientplaceringen kan som
følge heraf blive fejlagtigt lokaliseret.

Advarsel
Sørg for, at du placerer markørsoklerne på stabile dele af patientens krop.

Advarsel
Markørkuglerne skal være fastgjort sikkert på de enkelte markørsokler.

Advarsel
Godkend ikke en tvetydig markørkonfiguration under simulatoropsætningen. Det kan føre
til en forkert behandlingsposition.

Advarsel
Fastgør kun de infrarøde kropsmarkører/selvklæbende puder direkte på patientens hud.
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5.3 Udførelse af CT-scanning
5.3.1 Tekniske overvejelser

Understøttede antal skiver

Maksimalt antal skiver, der kan indlæses i ExacTrac fra DICOM RT-datasættene 400

Scanningsinterval (Samlet bordbevægelse)

Scanningsintervallet skal begrænses til den nødvendige længde og må ikke overstige 2.000 mm.

Skive-afstand

ExacTrac understøtter datasæt med varierende skiveafstande. For at opnå optimale resultater
(skarpeste DRR-billeder) anbefaler Brainlab, at du anvender konstante skiveafstande under hele
scanningen.

Gantry-hældning/vinkling

Ekstrakranielle scanninger Ingen vinkling tilladt

Kraniel/hoved og nakkescan-
ninger Skrå skiver (±10°) tilladt, men anbefales ikke

Scanningsretning

Kraniel til kaudal, eller kaudal til kraniel scanning, understøttes.

Billed/pixelstørrelse

Skal forblive den samme under scanningen.

Bordhøjde

Skal forblive den samme under scanningen.

Billedkomprimering

Gemmer billeder i ukomprimeret format.

Matrixstørrelse

Kvadreret anbefalet, f.eks.: 512 x 512 eller 1.024 x 1.024 (vil blive nedsamplet til 512 x 512).

Patientorientering

Behandlingsplanen skal være Head first og eksporteres til ExacTrac som behandlingsretning
Head first. Kun scanninger, hvor patienten ligger på maven eller på ryggen, understøttes.

Udførelse af CT-scanning
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DICOM RT-eksport

Eksport af isocenter og genstande via DICOM RT skal henvises til CT-billeder, der eksporteres.

BEHANDLINGSFORBEREDELSE
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5.3.2 Scanning

Generelle oplysninger

Fuldstændige scanningsinstruktioner gives i en scanningsprotokol, der leveres af Brainlab-
support.

Patient i scanner

Figur 38 

Brug af referencesystemer

Hvis der skal anvendes røntgenkorrektion (se side 209) eller keglestråle-CT (se side 239), kan
patienten enten scannes med eller uden brug af et referencesystem.

Tilgængelige referencesystemer

Hvis du vælger at scanne patienten vha. et referencesystem, kan du bruge:
• Kropsmarkører til ekstrakranielle læsioner
• Rammeløs SRS CT/Angio lokalisator og målpositioneringsanordning (TaPo) til rammeløs

strålekirurgi
Markørerne befinder sig dermed i hvert enkelt tilfælde i en kendt position i forhold til patientens
isocenter. I kombination med det infrarøde kamera bruger ExacTrac disse oplysninger til at
præpositionere patienten i forhold til den lineære accelerators isocenter.
Den rammeløse arbejdsgang for ikke-lokaliserede data (se side 144) kan anvendes for at
muliggøre automatisk præpositionering i forbindelse med kranielle behandlinger, som ikke er
blevet scannet med den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og
målpositioneringsanordning.
Hvis du scanner patienten uden et referencesystem, får du brug for andre metoder for at
præpositionere patienten i forhold til den lineære accelerators isocenter, f.eks. markeringer på
huden.
Brug de rammeløse strålekirurgikomponenter til kraniel positionering i kombination med
ExacTrac, eller udfør en rammeløs arbejdsgang for ikke-lokaliserede data (se side 144).

Advarsel
Brainlabs kranielle maskesystem og den invasive hovedring må ikke anvendes i
kombination med ExacTrac, fordi aluminiumsstellet vil forskyde billedfusionsalgoritmen. 

Advarsel
Brug altid den rammeløse strålekirurgiske enhed til kranielle behandlinger. Placering af
markører på masken vil føre til store positioneringsfejl, hvis én eller flere af markørerne er
halvt skjulte.

Udførelse af CT-scanning
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Advarsel
Du må aldrig anvende den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og
målpositioneringsanordning til at opsætte patienter uden billedbaseret ExacTrac-
korrektion (røntgen eller CBCT). Belastningsændringen, der forårsages af afmonteringen af
den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og målpositioneringsanordning mellem
laserbaseret justering og reel patientbehandling, vil resultere i en lodret forskydning pga.
den elastiske bøjning af brikstoppen. Yderligere nøjagtighed vil være begrænset på grund
af genpositioneringsnøjagtigheden af patienthovedet i maskesystemet. Udskrifterne, der er
fastgjort til den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og målpositioneringsanordning, skal
kun anvendes til at bekræfte MLC-formen med lysfeltet og udelukke grove justeringsfejl
(spejlvendte billedsæt, forkert plan osv.) under den første behandlingsfraktion. Den
endelige behandlingsposition skal altid udelukkende være baseret på den billedbaserede
korrektion udført med ExacTrac.

Advarsel
Undlad at justere den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og målpositioneringsanordning
i henhold til laserne i behandlingsrummet.

Rammeløs strålekirurgi

For at aktivere den rammeløse strålekirurgiske behandling vha. det rammeløse strålekirurgiske
behandlingssystem skal den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og
målpositioneringsanordning inkluderes i CT-scanningssættet. Se
hardwarebrugervejledningen, Patientstøttesystem for nærmere oplysninger om CT-scanning.
• Da underkæben er mobil, skal patientens nederste tænder og underkæbe udelades ved

udførelse af CT-scanning for kranielle behandlinger.
• Du kan også bruge ExacTrac-interessevolumenfunktionen til at fjerne underkæben fra billedet

under billedfusion.
Hvis patienten scannes uden et referencesystem, eller hvis ulokaliserede billeddata fra et
tredjeparts-planlægningssystem importeres via DICOM, skal den rammeløse strålekirurgiske
positioneringsenhed (se side 179) bruges til at spore patientens placering under behandlingen.
For at muliggøre en ikke-lokaliseret rammeløs arbejdsgang med automatisk præpositionering skal
du udføre de trin, der er beskrevet på side 144.

Advarsel
Tredjeparts stereotaktiske lokalisatorer understøttes ikke af ExacTrac.

Ekstrakranielle behandlinger

For at muliggøre behandling af ekstrakranielle læsioner ved hjælp af kropsmarkører:
• Mindst fem CT-kropsmarkørkugler af aluminium skal anvendes under CT-scanningen og indgå i

CT-scanningssættet.
• Hvis du bruger de infrarøde markører af plastik under CT-scanningen, kan ExacTrac ikke

registrere markører i CT-scanningen automatisk.
Hvis patienten scannes uden et referencesystem, skal ET-positioneringsenheden og
positioneringsarmen bruges til at spore brikspositionen under behandlingen (se side 182).

Skivetykkelse

Den passende tykkelse af scanning-skiver afhænger af regionen, der skal behandles, og den
krævede præcision.
Tyndere skiver (2 mm eller derunder) anbefales især ved behandling af den øvre rygsøjle for at
sikre, at intervertebrale diskus afbildes korrekt.

Advarsel
Kontrollér, at CT-skive-tykkelsen er så tynd som mulig i den region, hvor kropsmarkørerne
placeres. Den maksimale skivetykkelse må ikke overstige 3 mm. Ellers kan det medføre
unøjagtig markøridentifikation og patientpositionering.

BEHANDLINGSFORBEREDELSE
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Positioneringsnøjagtighed

For at sikre efterfølgende positioneringsnøjagtighed skal du kontrollere, at der ikke er
nogen bevægelsesartefakter i CT-scanningssættet. Hvis der er betydelige
bevægelsesartefakter, skal patienten genscannes.

Advarsel
En CT-scanning, der er optaget ved hjælp af en kontrastagent, er ikke egnet til
positionering under behandling, da det resulterer i forkert billedfusion.

Udførelse af CT-scanning
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6 SYSTEMSTART
6.1 Systemstart
6.1.1 Standard ExacTrac-start

Systemopstart

Trin

1. I transformerens kontrolpanel (se side 68) skal du indstille stikkontaktens sikringsafbryder
til I-positionen (TÆNDT).

2.

Sørg for, at
• Den orange standbyindikator på ExacTrac-konsollen (se side 54),
• Eller de grønne indikatorer for BUILDING POWER på systemkontrolpanelet (se side

68)
er tændt, hvilket angiver, at bygningens strømforsyning kan anvendes.

3.
• Tryk på Tænd-knappen (I) på ET-konsollen.
• Eller tryk på knappen SYSTEM ON på systemkontrolpanelet.

4.

Sørg for, at
• den grønne System-strømindikator på ExacTrac-konsollen
• eller knappen SYSTEM ON på systemkontrolpanelet

er tændt, hvilket angiver, at der nu leveres strøm til alle ExacTrac-systemkomponenter.

Arbejdsstationen startes

Arbejdsstationen starter automatisk efter systemet tændes. Det er ikke nødvendigt at tænde
arbejdsstationen separat.

Advarsel
Du må ikke tilslutte eller frakoble elnet-drevne komponenter, mens systemet er tændt.
Dette kan føre til uoprettelig systemskade.

Driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur 15 °C til 40 °C

Fugtighed 10 til 75 %, ikke-kondenserende

Atmosfærisk tryk 795 til 1.060 hPa

Advarsel
Store temperaturændringer (> 5 °C) kan forårsage unøjagtighed i systemet. Brugeren skal
udføre kalibreringsverifikation i tilfælde af store temperaturændringer.

SYSTEMSTART
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Advarsel
Dit system er udstyret med en timerknap, og Brainlab anbefaler på det kraftigste, at du
anvender denne knap til at starte systemet mindst 60 minutter før brug.

Systemstart
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6.1.2 Start af røntgengeneratoren

Generelle oplysninger

Systemet tændes vha. en dertil indrettet betjeningskonsol.

ExacTrac-konsol til en dobbelt generator

①

Figur 39 

Nr. Komponent

① Strømknap til at tænde systemet
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6.1.3 Opvarmning af røntgenrør

Generelle oplysninger

Før patientbehandlingen påbegyndes og der udføres fulde røntgeneksponeringer, skal du sørge
for at opvarme røntgenrørene ordentligt. Grundene hertil omfatter:
• Hvis rørene ikke bruges i en periode, kan gas og andre partikler sprede sig fra den indvendige

overflade af rørene ind i vakuummet, hvilket resulterer i vakuumnedbrydning. Hvis et rør så
betjenes på en høj spændings- og strømindstilling, opstår der gnister. Disse gnister kan
beskadige røret og elektronikken i generatoren.

• Hvis anoden er kold, kan termiske effekter, der opstår som følge af eksponering for høj strøm,
forårsage, at anoden revner og beskadiger røret.

Opvarmningsoversigt

For at forhindre systemskader kan du anvende enten en standard opvarmningsprocedure,
modningsprocedure eller kalibreringsprocedure.
• Sørg altid for, at rørets maksimale varmekapacitet ikke overskrides under disse procedurer.
• Hvis enheden ikke har været anvendt i mere end seks måneder, skal rørene opvarmes i mindst

en time på standby, før de første eksponeringer må udføres.
• Hvis røret bliver for varmt, tillader ExacTrac ikke yderligere røntgenbilledoptagelser (se side

210).

Standard røropvarmning

Røropvarmning kan være nødvendigt, da en kold anode fører til termiske effekter, der opstår som
følge af eksponering for høj strøm og forårsager, at anoden revner og medfører uoprettelige
skader på røret.
Tændingsindstillinger for generatoren er præprogrammerede til standard røropvarmning.
Standard røropvarmning bør udføres:
• Hver morgen før behandling
• Efter pauser i anvendelse på mere end 1-2 timer

Følgende trin kræves:
• 5 eksponeringer med pauser på 20 sekunder
• Anbefalede generatorindstillinger: 70 kV/100 mA/100 ms (10 mAs)

Røntgenrørmodning

Rørmodning kan være nødvendig, da:
• En kold anode fører til termiske effekter, der opstår som følge af eksponering for høj strøm og

kan forårsage, at anoden revner og medfører uoprettelige skader på røret.
• Gas og andre partikler kan sprede sig fra den indvendige overflade af rørene ind i vakuummet,

hvilket resulterer i vakuumnedbrydning. Hvis et rør så betjenes på en høj spændings- og
strømindstilling, opstår der gnister. Disse gnister kan beskadige røret og elektronikken i
generatoren.

Modning skal udføres:
• Hvis rørene ikke er blevet anvendt i en længere periode (3-4 uger).
• Hvis der opstår gnister. Forskellige generatorfejlmeddelelser kan give en hentydning om, at der

opstår gnister, særligt hvis fejlmeddelelserne kun vises for højere energier. Ved hjælp af
modningsproceduren er det muligt at finde den højest mulige energi uden gnister.

Følgende trin kræves:
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Trin

1.

Udfør de første eksponeringer med:
• En minimal strømindstilling (10 mA eller derunder) og mellemstor spænding (70 kV), og

brug lange eksponeringstider til systemer uden softwarestyring.
• Lave mAs (ca. 1 mAs) og mellemstor spænding (70 kV) til systemer med softwaresty-

ring.
Hvis der opstår gnister, skal Brainlab kontaktes, da der kan ske uoprettelig skade på rø-
ret.

2. Derefter skal du øge spændingen i intervaller på 10 kV og gentage eksponeringerne.
Fortsæt op til den maksimalt krævede spænding.

Kalibrering af røntgenrør

For at imødekomme enhedens tolerance over for røntgenrørene, medfølger der en
kalibreringstabel i generatoren for hvert tilsluttet rør. Sørg for at indstille passende værdier under
kalibrering således, at røret kan betjenes på den optimale glødestrøm. Ellers kan der ske
unødvendig aldring af rørene.
Kalibrering skal udføres:
• Efter rørinstallation
• Hvis røntgenudstyret ikke er blevet anvendt i mere end seks måneder

Følgende trin kræves:
• Ingen brugertrin er påkrævet, eftersom kalibrering udføres af Brainlab-kundesupport.
• Du kan finde flere oplysninger i generatorens dokumentation fra K&S Röntgenwerk Bochum

GmbH & Co. KG.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Røntgenrøret kan overophede, hvis det anvendes forkert, eller hvis de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes. Udførelse af alt for mange hurtige opstart kan
beskadige startenheden og slangesamlingen, og kan føre til overophedning. Dette kan
resultere i alvorlige systemskader, herunder varm olielækage.

Hvis røntgenudstyret ikke er blevet anvendt i mere end to uger, må energiindstillingerne for
de første 10 eksponeringer ikke overstige 110 kV.
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6.2 Start af ExacTrac-softwaren

Generelle oplysninger

Når du har startet ExacTrac-systemet op, og tilbehørskomponenterne, f.eks. kamera og
arbejdsstation, kører, kan du starte ExacTrac-patientpositioneringssoftwaren.
Alle eksterne USB-nøgler og USB-harddiske skal fjernes forud for patientbehandlingen.

Baggrundstjenester

Baggrundstjenesterne skal køre, før ExacTrac-softwaren startes. De starter automatisk, når
systemet startes op. Det kan tage et par minutter. Når tjenesterne er startet korrekt op, er
ExacTrac klar til at blive startet. Hvis ExacTrac startes for tidligt, bliver der vist en fejlmeddelelse.

Du kan kontrollere tjenesternes status ved tryk på symbolet på proceslinjen ①.

①

Figur 40 
Det åbner Service Manager GUI, hvor du kan se, hvilke tjenester kører:

Figur 41 

Start af ExacTrac-softwaren
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Du bliver underrettet, hvis der opstår en fejl vedrørende baggrundstjenesterne. Du kan afhjælpe
fejlen ved at genstarte tjenesterne i Service Manager GUI.

Figur 42 

Tjenestefejl

Hvis ExacTrac kører, når der opstår en fejl i forbindelse med baggrundstjenesterne, bliver der vist
en advarselsdialog:

Du skal lukke ExacTrac og derefter genstarte tjenesterne. Når tjenesterne er blevet genstartet og
kører korrekt, kan du starte ExacTrac igen.

Software start-ikon

Figur 43 
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Start af software

Trin

1. For at opstarte softwaren skal du dobbeltklikke på startikonet på ExacTrac-arbejdsstatio-
nens skrivebord.

2. ExacTrac-startskærmbilledet vises.

3.

Når softwaren åbnes, udfører ExacTrac disse handlinger:
• ExacTrac kontrollerer, om ExacTrac Robotics er i nul-position. Hvis det er nødvendigt,

centreres ExacTrac Robotics, så den er i nul-position til patientbehandling.
• Hvis der er tilsluttet en røntgengenerator eller en dobbelt generator, vil den starte auto-

matisk.
• Hvis ExacTrac er tilsluttet til Varian-systemet via ADI (Auxiliary Device Interface (Græn-

seflade til hjælpeenhed)), vil forbindelsen blive oprettet automatisk.

Adgang til ExacTrac

For at bruge ExacTrac skal du først logge ind med dit brugernavn og din adgangskode:

Figur 44 
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6.2.1 Softwareoversigt

Generelle softwarefunktioner

Komponent Funktion

Fanesider

• Apply bekræfter dine ændringer uden at lukke den nuværende
dialogboks.

• OK bekræfter dine ændringer og lukker den nuværende dialog-
boks.

• Cancel lukker den nuværende dialogboks. Eventuelle ændringer,
som du har foretaget, kasseres.

Guideskærme

• Back bringer dig tilbage til den forrige guideskærm.
• Next bringer dig videre til den næste guideskærm.
• Finish afslutter den nuværende guidesekvens.
• Cancel lukker guideskærmen. Eventuelle indstillinger, som du har

foretaget, kasseres.
BEMÆRK: Det er hurtigere at trykke på tastaturets N-tast i stedet for
at klikke på Next. 

Tipsboks
Denne boks viser kommentarer og instruktioner for det aktuelle trin.
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7 SYSTEMINDSTILLINGER
7.1 Generelle indstillinger

Generelle oplysninger

De generelle indstillinger muliggør, at du kan angive systemstandardindstillinger.

Adgang til generelle indstillinger

Klik på General Settings på fanen System Settings.

Figur 45 
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7.1.1 Vis indstillinger

Adgang til Vis indstillinger

Valgmuligheder

For at ændre visningerne på den infrarøde positioneringsskærm (se side 191) skal du vælge fa-
nen View i dialogboksen General Settings.

View-fanen

Figur 46 

Komponent Funktion

Left Laser View Sporingsvisninger vises fra en hoved → fod-vinkel.

Right Laser View Sporingsvisninger vises fra en fod → hoved-vinkel.

Display video Aktivér for at se videodisplayet.

Display DRR Aktivér for at se DRR-billeder.

Bekræft dit valg

For at bekræfte dit valg skal du trykke på Apply eller OK.

Generelle indstillinger
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7.1.2 Standard nøjagtighedsindstillinger for kropsmarkører

Sådan ændres nøjagtighedsindstillingerne

Valgmuligheder

For at ændre standard nøjagtighedsindstillingerne til kropsmarkørpositionering skal du vælge fa-
nen Accuracy i dialogboksen General Settings.

BEMÆRK: Disse nøjagtighedsindstillinger gælder også, hvis du har købt patientovervågning til
ikke-gatede behandlinger med Varian lineære accelerator. 

Accuracy-fanen

Figur 47 

Tilgængelige indstillinger

Komponent Funktion/brug

Nøjagtigheden kan godtages, hvis den translationelle vektor (som er
den vektor, der er resultatet af den lodrette, længdemæssige og late-
rale forskydning) og hver af vinklerne for Long., Lat. og Couch Angle
ligger under de tærskler, der er defineret i ①.
BEMÆRK: For gengivelser afhænger OK-tegnet af vektorens læng-
de, og afstandsbjælkerne er afhængige af de individuelle værdier.
Det kan forekomme, at alle afstandsbjælker viser OK, uden at OK-
ikonet vises. I så tilfælde skal du manuelt bringe briksen tættere på
0. 
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Komponent Funktion/brug

Systemet advarer om nedsat nøjagtighed, hvis det registrerer en af-
vigelse mellem den definerede tærskel for OK-intervallet ① og den
tærskelværdi, der er defineret for Low Accuracy ② for både transla-
tionelle og rotationelle afvigelser.
For at sikre en passende nøjagtighed, skal den maksimale tærskel-
værdi for kropsmarkørsporing indstilles til så lav en værdi som mu-
ligt.

Nøjagtigheden betragtes som lav, hvis den opnåede værdi for både
translationelle og rotationelle afvigelser ligger over den tærskelværdi,
der er indstillet ved ②.

BEMÆRK: Indstillingerne i denne fane bruges som standardindstillinger, når en ny patient
importeres og kropsmarkører anvendes til positionering. For oplysninger om definering af
patientspecifikke nøjagtighedsindstillinger henvises der til side 142. 

Noter om vejrtrækningsbevægelse

Vejrtrækningsbevægelse kan påvirke positionering, som er baseret på kropsmarkører. Af
denne grund skal man undgå at indstille en meget lav eller meget høj tærskel, da dette kan
forhindre nøjagtig brikspositionering.

Bekræft dit valg

For at bekræfte dit valg skal du trykke på Apply eller OK.

Generelle indstillinger
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7.1.3 Påmindelsesindstillinger

Adgang til påmindelsesindstillinger

Valgmuligheder

For at justere de automatiske påmindelser til kalibrering og forhåndsvisning af udskrifter åbnes
fanen Reminder i dialogboksen General Settings.

Reminder-fanen

Figur 48 

Kalibreringspåmindelser

Valgmuligheder

Never remind of Calibration Systemet påminder dig ikke om at udføre kalibrering.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

Under opstart påminder systemet dig om, at du skal udføre kali-
brering i overensstemmelse med den værdi, som du indstillede
vha. spin-boksen.

Se side 321.

Påmindelse for forhåndvisning af udskrift

Valgmuligheder

Never prompt for print pre-
view.

Systemet beder dig ikke om at åbne vis udskrift, inden du lukker
patientdata.

Prompt for print preview befo-
re discarding a patient.

Systemet beder dig om at åbne vis udskrift, før du lukker patie-
ntdata.
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Valgmuligheder

Åbn automatisk visning af ud-
skrift, når en patient slettes. Vis udskrift åbnes automatisk, inden du lukker patientdata.

Se side 367.

Bekræft dit valg

For at bekræfte dit valg skal du trykke på Apply eller OK.

Generelle indstillinger
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7.1.4 Hældningsmodulindstillinger

Generelle oplysninger

Afhængigt af den brikstop, der anvendes til at korrigere højde og rulning under
patientpositionering, kan ExacTrac Robotics eller PerfectPitch aktiveres i denne fane.

Adgang til hældningsmodulindstillingerne

Valgmuligheder

For at få adgang til indstillingerne for vinkelkompensation til ExacTrac Robotics eller Perfect-
Pitch skal du åbne fanen Tilt Module i dialogboksen General Settings.

BEMÆRK: Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis du har købt ExacTrac Robotics eller
licens til PerfectPitch. 

Fanen Tilt Module

Figur 49 

Komponent Funktion

6D Fusion

• Når man sammenligner DRR-billeder med røntgenbilleder, kan sy-
stemet finde og rette translationelle og roterende forskydninger.

• Denne funktion aktiveres som standard for at muliggøre maksimal
positioneringsnøjagtighed.

Implanted Marker Fusion

Rotationer, beregnet på grundlag af implanteret markørfusion, an-
vendes til patientpositionering. Hvis afkrydsningsfeltet er deaktiveret i
de generelle indstillinger, beregner den implanterede markørfusion
kun en translationel forskydning uanset antallet af anvendte implan-
terede markører.

SYSTEMINDSTILLINGER
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ExacTrac Robotics

Komponent Funktion

Robotic Tilt enabled

Aktivér brugen af ExacTrac Robotics for at korrigere hældnings- og
rullevinkler.
BEMÆRK: Du kan anvende denne indstilling til at deaktivere Robo-
tics i tilfælde af fejl, lavt batteri osv. 

BEMÆRK: Indstillingerne i denne fane bruges som standardindstillinger, når der importeres en ny
patient. For at definere patientspecifikke kompensationsindstillinger skal du bruge fanen Set
Positioning Defaults, som du finder under Patient Settings (se side 142). 

BEMÆRK: Aktivér både:
• Robotic Tilt enabled i området Automatic Angular Compensation under generelle

indstillinger og
• Couch Top Pitch/Roll under patientindstillingerne,

for at de kan træde i kraft. 

Advarsel
Sørg for, at ExacTrac Robotics er i nul-position forud for deaktivering af ”Robotic Tilt
enabled” i de generelle indstillinger for ExacTrac. Eller vil ExacTrac Robotics forblive i
hældende position, når der slukkes for ExacTrac.

PerfectPitch

Hvis du har PerfectPitch med ADI 3.0-konfiguration, kan du aktivere den i fanen Tilt Module.

Figur 50 

Generelle indstillinger
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Komponent Funktion

PerfectPitch Tilt enabled

Aktivér brugen af PerfectPitch for at korrigere hældnings- og rulle-
vinkler.
BEMÆRK: Du kan anvende denne indstilling til at deaktivere Per-
fectPitch i tilfælde af fejl osv. 

BEMÆRK: Indstillingerne i denne fane bruges som standardindstillinger, når der importeres en ny
patient. For at definere patientspecifikke kompensationsindstillinger skal du bruge fanen Set
Positioning Defaults, som du finder under Patient Settings (se side 142). 

BEMÆRK: Aktivér både:
• PerfectPitch Tilt enabled i området Automatic Angular Compensation under generelle

indstillinger og
Couch Top Pitch/Roll under patientindstillingerne,

for at de kan træde i kraft. 

Advarsel
Sørg for, at PerfectPitch er i nul-position forud for deaktivering af ”PerfectPitch Tilt
enabled” i de generelle indstillinger for ExacTrac.

Bekræft dit valg

For at bekræfte dit valg skal du trykke på Apply.
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7.1.5 Generatorforudindstillinger

Adgang til generatorforudindstillinger

Valgmuligheder

For at få adgang til energiforudindstillingerne for røntgengeneratorerne skal du åbne fanen Ge-
nerator Presets i dialogboksen General Settings.

Fanen Generator Presets

Figur 51 

Valgmuligheder

For at tilføje en røntgenforudindstilling til en behandlingstype trykkes på Add Preset, og der ind-
tastes et navn og en værdi.

For at slette en forudindstilling skal du markere den og trykke på Delete Preset.

For at ændre en forudindstilling skal du markere den og trykke på Edit Preset.

Advarsel
De foruddefinerede røntgenindstillinger skal verificeres og tilpasses til den første
patientbehandling ved hjælp af arbejdsgangen til opsætning af røntgen.

Bekræft dit valg

For at bekræfte dit valg skal du trykke på Apply. Du kan nu enten åbne en anden faneside i
dialogboksen eller trykke på OK for at lukke dialogboksen.

Generelle indstillinger
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7.2 Brugeradministrator
7.2.1 Konfigurering af rettigheder og adgangskoder

Generelle oplysninger

Hospitalets netværksadministrator kan konfigurere udvalgte læger som registrerede brugere med:
• Godkendelsesrettigheder så billedfusion kan godkendes, f.eks. til faktureringsformål.
• Kalibreringsrettigheder til f.eks. læger.
• Grundlæggende rettigheder til almindelige brugere, f.eks. behandlere.

BEMÆRK: Kun hospitalets ExacTrac-administrator kan tilføje, ændre eller slette brugerkonti.
Administratorkontoen er prækonfigureret af Brainlab-support og kan ikke slettes. 

Adgang til adgangskodeindstillinger

Valgmuligheder

For at administrere brugere skal du vælge User Manager på fanen System Settings.

Brugeradministrator

Figur 52 

Tilføjelse af en ny bruger

Trin

1. Log ind som en bruger med brugeradministratorrettigheder.

2. Tryk på Add User. En dialogboks vises.

3. Indtast et brugernavn i feltet User Name.

4. Indtast en passende adgangskode i feltet Password, og bekræft denne adgangskode
ved at indtaste den i feltet Retype Password.
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Trin

5. Tryk på Save. Dialogboksen User Rights vises.

6. Aktiver afkrydsningsfelterne, for at give rettigheder til den nye bruger. Tryk på Done for at
tilføje den nye bruger til listen over Registered Users.

7. Tryk på Done for at afslutte denne dialogboks.

BEMÆRK: Vær især opmærksom, når du indtaster adgangskoder, idet der skelnes mellem store
og små bogstaver. 

Yderligere funktioner

Når en bruger er valgt i listen, er det også muligt at slette denne bruger med Remove User eller
at ændre brugerens adgangskode ved at trykke på Change Password og indtaste den nye
adgangskode.

Brugeradministrator

124 Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



7.3 Om ExacTrac

Produkt- og licensoplysninger

På fanen System Settings kan du se oplysninger om den aktuelle version af ExacTrac og de
licenserede funktioner, du har installeret på nærværende tidspunkt:

Figur 53 
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Om ExacTrac
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8 DEFINERING AF
PATIENTDATAINDSTILLIN
GER

8.1 Indlæsning af en patientfil
8.1.1 Manuel indlæsning af en patient

Før du går i gang

Før du åbner en patientfil, skal du sikre dig, at systemet er kalibreret korrekt (se side 321).

Advarsel
Forud for patientpositionering skal du altid kontrollere nøjagtigheden af
systemkalibreringen ved hjælp af funktionen Daily Check, især hvis der forekommer
udstyrskollisioner, f.eks. mellem fladpanelerne og en dropskinne.
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ExacTrac-patientvalg

Figur 54 

Sådan indlæses patienten i ExacTrac

Trin

1. I fanen Select Patient skal du vælge den ønskede patient.

2. Tryk på Open Patient for at bekræfte den valgte patient, og indlæs den i ExacTrac-syste-
met.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Kontrollér, at de rigtige patientdata (patientens navn, id og planlægningsdato) vises i den
åbne patientdialogboks.

Advarsel
Bekræft, at den behandlingsplan, der er indlæst i ExacTrac, matcher behandlingsplanen,
der er indlæst i den lineære accelerator, og sørg for, at isocenterkoordinaterne er korrekte
ved at sammenligne dem med udskriften fra behandlingsplanlægningssystemet. Dette er
især vigtigt, hvis behandlingsplanen er blevet opdateret for at tage eventuelle gantry/bord-
sammenstød, tumor-krympning, boost-planlægning osv., i betragtning.

Advarsel
Sørg for, at din klinik har etableret en passende procedure til verifikation af, at den
behandlingsplan, der er indlæst i ExacTrac, stemmer overens med den behandlingsplan,
der er indlæst i den lineære accelerator. Sørg for, at planen på ExacTrac-arbejdsstationen
også opdateres, hvis behandlingsplanen ændres, efter den er blevet sendt til ExacTrac.

Indlæsning af en patientfil
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Import af patientdata

Hvis den ønskede patient ikke kan vælges i Patient List-området, kan du importere dataene.
Se side 380.
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8.1.2 Automatisk indlæsning af patienter i Varian-systemer

ARIA

Hvis du anvender ExacTrac på et Varian Clinac- eller Varian TrueBeam-system, der er udstyret
med grænsefladen til hjælpeenheder (ADI) og ARIA som Record and Verify-system, åbner
ExacTrac automatisk det tilsvarende datasæt, når patienten indlæses på den lineære accelerator
og ExacTrac-softwaren befinder sig i fanen Select Patient.
Du vil i ExacTrac blive bedt om at åbne den tilsvarende patient. DICOM PLAN UID sikrer, at de
tilsvarende data åbnes.

Figur 55 

MOSAIQ

Hvis du anvender ExacTrac på et Varian Clinac- eller Varian TrueBeam-system, der er udstyret
med ADI og MOSAIQ som Record and Verify-system, skal der udføres en strålekortlægning, for at
den automatiske patientindlæsning kan udføres (se side 131). Hvis der er blevet udført en
strålekortlægning for den patient, som åbnes på den lineære accelerator, og fanen Select Patient
er åben i ExacTrac, åbner ExacTrac automatisk det tilsvarende datasæt. Brugeren bliver bedt om
at åbne patienten.

Figur 56 

Indlæsning af en patientfil
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8.1.3 Strålekortlægning på Varian-systemer med MOSAIQ

Generelle oplysninger

Ved import af en DICOM-plan til MOSAIQ ændrer MOSAIQ planeksempel UID’et. ExacTrac kan
ikke hente planen fra MOSAIQ efter ændringen. Derfor er planerne på ExacTrac og den lineære
accelerator forskellige.
Strålekortlægningen muliggør automatisk patientindlæsning og stråle/
isocenteroverensstemmelseskontrol. Stråleplanlægningen skal udføres én gang for hver patient
forud for den første behandling, men den kan derefter til enhver tid åbnes og ændres.
BEMÆRK: Hvis patientdata er blevet ændret i MOSAIQ og skal importeres til ExacTrac igen, skal
de gamle patientdata slettes, inden den nye import udføres. På den måde undgås problemer i
kortlægningsprocessen. Kontakt Brainlab-support, hvis du kører Dicom Proxy. 

Patientliste, som er blevet filtreret ud fra patient-id

Figur 57 

Standard arbejdsgang

Trin

1.
Hvis en patient åbnes på den lineære accelerator, kontrollerer ExacTrac, om der allerede
findes en strålekortlægning for den pågældende patient. Siden til patientvalg skal være
aktiv på ExacTrac.
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Trin

2.

• Hvis der ikke findes nogen strålekortlægning, filtreres patientlisten på siden til patie-
ntvalg ud fra patient-id. Kun patienter med det bestemte patient-id opføres på patientli-
sten. Tryk på Remove Filter for at annullere filtreringen. Første gang skal patienten
vælges og åbnes manuelt på ExacTrac. I dette tilfælde åbnes vinduet til strålekortlæg-
ning automatisk, når patientindstillingerne er blevet indstillet første gang.

• Hvis der allerede findes en strålekortlægning for den pågældende patient, åbnes pa-
tienten automatisk (se side 130).

• Hvis der allerede for den tilsvarende patient er blevet udført en strålekortlægning, men
planeksempel UID er ændret i MOSAIQ efter strålekortlægningen, filtreres patientlisten
på siden til patientvalg ud fra patient-id. I vinduet til strålekortlægning vises alle stråler
fra ExacTrac-planen med orange i hovedfeltet, hvilket angiver, at de er blevet kortlagt
tidligere.

3.

I vinduet til strålekortlægning vises alle stråler fra ExacTrac-planen med gråt i hovedfel-
tet, hvilket angiver, at de endnu ikke er blevet kortlagt. De stråler, som er orange i hoved-
feltet, angiver, at de er blevet kortlagt før, men deres planeksempel UID er ændret i MO-
SAIQ.
Forbered en stråle på den lineære accelerator for at udføre strålekortlægningen.
Stråleegenskaberne (se nedenfor) fra MOSAIQ-planen på den lineære accelerator sam-
menlignes med stråleegenskaberne for de stråler, der er anført på listen i ExacTrac. Hvis
nøjagtigt én stråle i ExacTrac-planen svarer til den stråle, der er blevet forberedt på den
lineære accelerator, kortlægges den automatisk og bliver blå. Hvis flere stråler matcher i
ExacTrac-planen i forbindelse med stråleegenskaberne, bliver kortlægning etableret for
den første matchende stråle. Brugeren bliver underrettet om de adskillige kortlægninger.
Derudover tilføjes oplysningerne om strålens nummer og navn fra MOSAIQ-planen til den
pågældende stråle på listen.
BEMÆRK: Brainlab anbefaler, at strålekortlægningen udføres for alle stråler lige efter hi-
nanden for at sikre en sikker og hurtig fremtidig behandling. 

Du skal udføre stråleforberedelsen for hver behandlingsstråle i MOSAIQ-planen på den
lineære accelerator, hvis det er relevant.

4. Hver stråle kortlægges automatisk i ExacTrac, forudsat at de står på listen, er unikke og
at stråleegenskaberne stemmer overens.

5. Hvis den forberedte stråle ikke kan kortlægges, anføres strålen med rød i den anden ta-
bel.

6.
Når strålekortlægningen er blevet udført, skal du klikke på Done og godkende kortlægnin-
gen af planen. Strålekortlægningen gemmes til fremtidige behandlinger af den pågælden-
de patient (automatisk patientindlæsning og stråle/isocenteroverensstemmelseskontrol).

7.

Strålekortlægningsskærmen lukkes, og IR-positioneringssiden åbnes. Udfør behandlin-
gen som sædvanligt. Oplysningerne fra strålekortlægningen anvendes nu til stråle/isocen-
teroverensstemmelseskontrol under behandlingen og til automatisk åbning af patienten.
Se side 192.

Stråleegenskaberne er:
• Patient-id
• DICOM-isocenterkoordinater (0,0,0 hvis de ikke findes)
• Briksvinkel
• Planlagt gantry-bevægelse (start- og stopvinkel/rotationsretning, 0/der bruges ingen, hvis de

ikke findes)
• Strålens navn

BEMÆRK: Verificér, at DICOM-isocenterkoordinaterne er blevet korrekt importeret til MOSAIQ.
Hvis koordinaterne mangler, kan du også prøve at eksportere CT- og struktursættet fra iPlan RT til
MOSAIQ. 

Indlæsning af en patientfil
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Skematisk oversigt over arbejdsgang
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Figur 58 
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Dialogboks til strålekortlægning

①

②
③

④
⑦

⑤

⑥

⑧

Figur 59 

Nr. Komponent Funktion/brug

① Patientoplysninger
Brug disse oplysninger til at verificere, at den rigtige patient
kortlægges (den samme patient, som er åben på den li-
neære accelerator).

② Blå stråle Kortlagt stråle.

③ Grå stråle Stråle, som ikke er blevet kortlagt.

④ Rød stråle Stråle, som ikke kan kortlægges.

⑤ Orange stråle Stråle, som allerede var kortlagt, men planeksempel UID
blev ændret i MOSAIQ.

⑥ Done Bekræfter og gemmer den kortlagte plan.

Indlæsning af en patientfil
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Nr. Komponent Funktion/brug

⑦ Cancel Vinduet til strålekortlægning lukkes, uden at de kortlagte
stråler gemmes. Alle ændringer går tabt.

⑧ Reset
Kortlægningen fjernes fra de stråler i vinduet, som allerede
er blevet kortlagt, og alle stråler vises med grå igen. Du
skal starte forfra med strålekortlægningen.

Ændring af strålekortlægningen

Dialogboksen til strålekortlægning kan åbnes til enhver tid for at ændre eller gentage
strålekortlægningen.

Trin

1.

Klik på ... i strålefeltet i ExacTrac:

2.

Klik på Mapping i dialogboksen for at åbne dialogboksen til strålekortlægning:

Advarsel
Verficér, at den plan, der er blevet kortlagt i ExacTrac, svarer til den, der er åben på den
lineære accelerator.

Generelle noter

• Når en plan er blevet eksporteret fra et behandlingsplanlægningssystem til MOSAIQ og
ExacTrac, må stråleegenskaberne ikke ændres i MOSAIQ (strålens navn, briksrotation, gantry-
vinkel osv.). ExacTrac skal have nøjagtigt de samme stråleegenskaber som MOSAIQ, ellers
kan strålerne ikke kortlægges.

• Hvis opsætningsfelterne er nødvendige i forbindelse med behandlingen, skal de tilføjes til
planen i MOSAIQ, inden kortlægningen udføres. De medtages i planen som ukendte stråler og
skal godkendes manuelt (tryk på F8, se side 199). Sørg for, at den valgte stråle, det valgte
isocenter og briksvinklen er korrekt, idet ExacTrac ikke verificerer dem i denne sammenhæng.
Se side 193. F8 skal kun anvendes til opsætningsstrålen.

• Når strålekortlægningen er blevet udført, kan planen ændres i MOSAIQ. Enhver ændring
(såsom udelukkelse af en stråle, tilføjelse af en stråle/et opsætningsfelt) medfører et nyt
planeksempel UID, som ExacTrac ikke genkender. I sådanne tilfælde skal den aktuelle
strålekortlægning nulstilles og udføres igen.

• Hvis der SKAL foretages en ændring af planen, så skal du foretage disse ændringer i TPS og
eksportere den ændrede plan til MOSAIQ og ExacTrac igen og udføre en ny strålekortlægning
for at sikre, at begge planer stemmer overens. Under eksporten fra iPlan RT skal CourseID
forhøjes med én (se side 380).
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• Hvis en stråle er klargjort på den lineære accelerator, og ExacTrac viser ukendt stråle (det er
ikke en kortlagt stråle for et kendt isocenter), eller forkert plan (der er ikke blevet kortlagt en
stråle for isocentret, eller stråleegenskaberne er forskellige), skal du først sikre dig, at den
korrekte patient og plan er indlæst:
- Hvis strålen ikke er blevet kortlagt tidligere, skal du ændre strålekortlægningen, som det er

beskrevet på side 135, og kortlægge strålen.
- Hvis stråleparametrene blev ændret og kun eksporteret til MOSAIQ, skal du ligeledes

eksportere dem til ExacTrac, og udføre den samlede strålekortlægning igen.
- Kun i tilfælde af, at strålen slet ikke kan kortlægges, kan du godkende den manuelt (F8). Du

skal omhyggeligt sørge for, at den valgte stråle, det valgte isocenter og briksvinklen er
korrekt, idet ExacTrac ikke verificerer dem i denne sammenhæng (se side 193).

Advarsel
Manuel godkendelse må kun anvendes, hvis det er uundgåeligt. Hvis det er nødvendigt at
godkende manuelt ved at trykke på F8, skal du omhyggeligt sørge for, at patienten er
positioneret korrekt i forhold til den valgte stråle, isocenter samt briksvinkel, da ExacTrac
ikke verificerer dette i sådanne tilfælde.

Indlæsning af en patientfil
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8.1.4 Åbning af en patient til flere isocenterplaner

Sådan åbnes en patient til flere isocenterplaner (TrueBeam)

Åbning af en patient til flere isocenterplaner (fra f.eks. Eclipse):

Trin

1.

Vælg den patient, der skal behandles, på TrueBeam-behandlingsapplikationen, og åbn
patienten til behandling.
ExacTrac viser den valgte patientplan i dialogboksen ADI Open Patient, hvis den findes i
ETX-databasen.

2.
Vælg behandlingsstedet (isocenter) på behandlingsapplikationen.
ExacTrac modtager den opdaterede plan/patientoplysninger.

3.
Tryk på Open i dialogboksen ADI Open Patient.
Planerne på både ExacTrac og TrueBeam lineær acceleratoren stemmer nu overens.

Sådan åbnes en patient til flere isocenterplaner (Novalis Tx)

Åbning af en patient til flere isocenterplaner (fra f.eks. Eclipse):

Trin

1.

Vælg den patient, der skal behandles, på Novalis Tx 4D-konsollen, og åbn patienten til
behandling.
ExacTrac viser den valgte patientplan (første behandlingssted) i dialogboksen ADI Open
Patient, hvis den findes i ETX-databasen.

2. For at behandle det første behandlingssted (isocenter) skal du klikke på Open i dialog-
boksen ADI Open Patient.

3.

For at behandle anden, tredje,... behandlingssted skal du klikke på Cancel i dialogboksen
ADI Open Patient og åbne den korrekte patientplan manuelt.
Når strålen er blevet forberedt, viser ExacTrac, om de indlæste planer på den lineære ac-
celerator og ExacTrac stemmer overens på positioneringsskærmen (se side 192).
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8.2 Patientdataindstillinger

Generelle oplysninger

Når patientdata indlæses for første gang efter import, bliver du automatisk bedt om at angive en
patientindstillingsguide, hvor du kan ændre standardindstillingerne, så de passer til den valgte
patient.
De nødvendige indstillinger varierer afhængigt af behandlingen, der skal udføres.

Ændring af patientindstillinger

Patientindstillinger kan konfigureres før den faktiske patientbehandling og gemmes til senere
behandlingsfraktioner.

Valgmuligheder

For at ændre specifikke indstillinger efter de er blevet konfigureret for første gang, trykkes på
Patient Settings i fanen Select Patient (se tabellen nedenfor).

Når du indlæser patientdata, efter at mindst én behandlingsfraktion er afsluttet, bliver du kun bedt
om at vælge dét aktuelle isocenter, der skal behandles.
Ved patienter, der kun har et isocenter, fortsætter ExacTrac automatisk til IR præpositionering.

Tilgængelige indstillinger

Indstillinger Også tilgængelige ved klik på Patient Settings?

Behandlingsindikationer Nej

Kropsmarkørplaceringer Ja

Positioneringsstandarder Ja

DRR-indstillinger Ja

Implanterede markørplaceringer Ja

Virtuel isocenter-definition Ja

Nuværende isocenter-valg Nej - justeringer kan dog foretages til enhver tid ved
at bruge Select Isocenter i navigationspanelet

Patientindstillingerne bestemmer adskillige parametre, der direkte påvirker
patientpositionering. Brainlab anbefaler kraftigt, at disse indstillinger defineres af lægen
og/eller fysikeren, der har oprettet den behandlingsplan, der skal anvendes.

Sandsynlighedskontrol

ExacTrac-sandsynlighedskontrollen identificerer usandsynlige patientindstillinger. Hvis værdierne
for indstillingerne til positioneringsnøjagtighed ligger uden for en sandsynlighedstærskel, vises en
advarsel.

Patientdataindstillinger
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Figur 60 
Så bliver alle indstillinger til positioneringsnøjagtighed nulstillet til standardværdierne, og brugeren
sendes tilbage til patientopsætningsguiden.
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8.3 Behandlingsindikationer
8.3.1 Definering af behandlingsindikationer

Generelle oplysninger

Det første trin i guiden til patientindstillinger gør det muligt at generere statistikker vedrørende de
behandlinger, der er blevet udført med ExacTrac-systemet.

Indstil indikationsskærmen

Figur 61 

Valg af indikation

Trin

1. I skærmbilledet Set Indication skal du vælge den rette behandlingsindikation på den vis-
te liste.

2. Når du har foretaget de nødvendige valg, skal du trykke på Next for at bekræfte dine ind-
stillinger og fortsætte til næste guideskærm.
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8.4 Lægedefinering

Generelle oplysninger

Disse trin i patientindstillingsguiden giver dig mulighed for at angive navnet på en patients
ansvarshavende læge.

Angiv tildelte læge

Figur 62 

Sådan tildeles en læge

Trin

Vælg lægens navn fra rullelisten.
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8.5 Indstilling af positioneringsstandarder

Generelle oplysninger

Du kan justere nøjagtighedstolerancerne under dette trin, som gemmes og anvendes med denne
patientfil.
BEMÆRK: OK-tegnets funktion, der er beskrevet her, gælder for ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 og
ExacTrac 6.5 (og alle versioner efter ExacTrac version 6.0.3). I disse versioner tages rotationelle
afvigelser også i betragtning. For tidligere versioner henvises der til Klinisk brugervejledning,
ExacTrac 6.0 Revision 1.1 eller 1.2. 

Indstil skærmen Set Positioning Defaults

Dette skærmbillede beskrives i detaljer på de følgende sider.

Figur 63 

Valg af referencesystem

Vælg dit foretrukne referencesystem i området Positioning based on…:
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①

②

③

Figur 64 

④

Figur 65 

⑤

Figur 66 

Nr. Komponent Funktion/brug

① Body Marker Configurati-
on

Dette gør det muligt at positionere patienten til ekstrakranielle
behandlinger ud fra definerede kropsmarkører.
Patientbevægelse kan detekteres under behandling, men
vejrtrækningsbevægelse kan medføre lavere positionerings-
nøjagtighed. 
Kropsmarkører kan også bruges udelukkende til at positione-
re patienten i isocenteret.
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Nr. Komponent Funktion/brug

② Reference Star/Array

Patientbriksen kan placeres til brug for røntgenkorrektion ved
hjælp af:
• ET-positioneringsstjerne og positioneringsarm
• ET-positioneringsenhed og positioneringsarm

BEMÆRK: Vælg også denne mulighed, hvis du bruger Elek-
ta-referencerammen (se side 189). 

③ Cranial Positioning Array

Hoved- og nakkebehandlinger kan spores ved hjælp af den
rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed. 
Hvis behandlingsplanen er baseret på et lokaliseret datasæt,
vil denne mulighed automatisk vælges (se ④).
Udfør de trin, der er vist herunder, for at udføre en rammeløs
arbejdsgang med ikke-lokaliserede patientdata.

⑤ Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Se Cranial Positioning Array ovenfor. Disse valgmuligheder
vises kun under Set Positioning Defaults, hvis patienten er
blevet planlagt med et tredjepartsplanlægningssystem og
scannet med Brainlab rammeløs SRS CT/Angio lokalisator
og målpositioneringsanordning.

Rammeløs strålekirurgi for ikke-lokaliserede patientdata

For at muliggøre en rammeløs behandling af ikke-lokaliserede patientdata skal forholdet mellem
patientens CT-scanning - især patientens isocenter - og den rammeløse kranielle
positioneringsenhed indstilles. Derfor skal du foretage en fusion af en internt lagret CT-scanning
af den rammeløse SRS-base og scanningen af patienten, inden patientbehandlingen
påbegyndes. Fusionen skal udføres én gang for hver patient (forud for den første
behandlingssession).
Den rammeløse arbejdsgang er kendetegnet ved:
• Automatisk præpositionering
• Lavere nøjagtighedstærskler
• Påkrævet verifikation efter den indledende korrektion

Forudsætninger:
• Brainlab-SRS-maskesystem anvendes til immobilisering
• Brainlab rammeløs SRS-maskebase er synlig i CT-scanningen af patienten
• Brainlab rammeløs SRS CT/Angio lokalisator og målpositioneringsanordning er ikke

påkrævet til CT-scanningen
• En passende licens står til rådighed

Behandlingsplanlægningen kan udføres med ethvert system til behandlingsplanlægning.
Lokalisering i iPlan RT Image er ikke påkrævet.

Trin

1. Vælg Cranial Positioning Array som referencesystem.
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Trin

2.

Klik på Yes i beskeden for at bekræfte detektion af den rammeløse SRS-maskebase.

• Yes: Åbner fusionssiden, hvor CT-scanningen af patienten kan fusioneres med den lag-
rede CT-scanning af Brainlab-SRS-maskebasen.

• No: Indstiller den kranielle positioneringsenhed som IR-reference, men uden relation til
patientens isocenter.

3.

Klik på Automatic for at starte Mask Base / CT Fusion.
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Trin

4.

Verificér omhyggeligt fusionsresultatet af Brainlab-SRS-maskebasen ved hjælp af skyde-
bjælken Overlay. VOI indstilles til SRS-maskebasens volumen for at forbedre fusionsre-
sultatet (kan vises ved at aktivere Show VOI). Den volumen, der vises i feltet øverst til
højre i 3D-visningen, kan roteres ved at trække musemarkøren ①. Nærmere oplysninger
om verificering af fusionen findes på side 252.

①

5.

Når fusionen er afsluttet, indstilles Positioning based on… til Cranial Positioning Array
(Frameless, Fused). For at ændre positioneringsreferencen skal patientdataene importe-
res igen.

Positioneringsnøjagtighed

① ②

Figur 67 

Indstilling af positioneringsstandarder

146 Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Komponent Funktion/brug

Nøjagtigheden kan godtages, hvis den translationelle vektor (som er
den vektor, der er resultatet af den lodrette, længdemæssige og late-
rale forskydning) og hver af vinklerne for Long., Lat. og Couch Angle
ligger under de tærskler, der er defineret i ①.
BEMÆRK: For gengivelser afhænger OK-tegnet af vektorens læng-
de, og afstandsbjælkerne er afhængige af de individuelle værdier.
Det kan forekomme, at alle afstandsbjælker viser OK, uden at OK-
ikonet vises. I så tilfælde skal du manuelt bringe briksen tættere på
0. 

Systemet advarer om nedsat nøjagtighed, hvis det registrerer en af-
vigelse mellem den definerede tærskel for OK-intervallet ① og den
tærskelværdi, der er defineret for Low Accuracy ② for både transla-
tionelle og rotationelle afvigelser.
For at sikre en passende nøjagtighed, skal den maksimale tærskel-
værdi for kropsmarkørsporing indstilles til så lav en værdi som mu-
ligt.

Nøjagtigheden betragtes som lav, hvis den opnåede værdi for både
translationelle og rotationelle afvigelser ligger over den tærskelværdi,
der er indstillet ved ②.

BEMÆRK: Nøjagtighedsindstillingerne gælder for den nuværende patientfil. For at åbne standard
nøjagtighedsindstillingerne for kropsmarkørpositionering henvises der til side 115. 

Vejrtrækningsbevægelse

Vejrtrækningsbevægelse kan påvirke positionering, som er baseret på kropsmarkører. Af
denne grund skal man undgå at indstille en meget lav eller meget høj tærskel, da dette kan
forhindre nøjagtig brikspositionering.

Sådan indstilles en tærskelværdi for røntgenverifikation

Figur 68 
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Trin

Angiv en maks. tærskelværdi i området X-Ray Verification.
Indstil denne tærskel til så lav en værdi som muligt for at sikre den højst mulige nøjagtighed un-
der standard røntgenverifikation (se side 269).
Den definerede tærskel i mm gælder for alle translationelle afvigelser (bredde, længde og lod-
ret). Tærsklen i ° gælder for alle rotationelle afvigelser (højde, rulning og briksvinkel), der er be-
regnet for forskydningen efter røntgenverifikation. Hvis mindst én af de translationelle eller rota-
tionelle værdier overstiger den definerede tærskel, vises værdien med rødt, og brugeren kan an-
vende forskydningen (se side 270).

Automatisk behandlingsstrålesammenkobling

Med en gyldig licens til automatisk behandlingsstrålesammenkobling og den rigtige
hardwarekonfiguration kan du aktivere afkrydsningsfeltet X-ray Monitoring. Det stopper MV-
strålen, hvis røntgenovervågning ligger uden for tolerancetærsklen, og statusikonet Beam Cut Off
vises.

Hvis strålestop-funktionen stopper strålen, skal du sørge for, at den lineære accelerator
deaktiveres, inden du går ind i behandlingsværelset.

Advarsel
Strålestop må ikke anvendes til respiratorisk gating.

Sådan indstilles vinklet kompensation

Figur 69 

Valgmuligheder

Aktivér afkrydsningsfeltet Couch Top Pitch/Roll enabled i området Automatic Angular Com-
pensation, hvis du ønsker at bruge PerfectPitch eller ExacTrac Robotics (see side 281) til at
korrigere hældningsvinkler.

Aktivér afkrydsningsfeltet Couch Auto Rotation enabled, hvis du ønsker at bruge briksautoro-
tation. 

BEMÆRK: Hvis dit system er udstyret med briksautorotation, kompenseres briksvinklen kun én
gang efter den første røntgenkorrektion. Rotationsafvigelser kan korrigeres op til en vinkel på 3°. 

BEMÆRK: Indstillingerne i Automatic Angular Compensation-området skal aktiveres både i
patientindstillingerne og i de generelle indstillinger (se side 119), for at de kan træde i kraft. 
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Sådan indstilles røntgenverifikationsadfærd

Røntgenverifikation er valgfri for de fleste arbejdsgange.

Figur 70 

Valgmuligheder

Aktivér afkrydsningsfeltet Force Verification after initial X-ray Correction, hvis du ønsker, at
ExacTrac skal kræve en røntgenverifikation efter første røntgenkorrektion. Denne funktion er
som standard aktiveret, og det anbefales kraftigt at anvende den i forbindelse med kranielle be-
handlinger med Cranial Positioning Array.

Aktivér afkrydsningsfeltet Force Verification after Couch Rotation, hvis du ønsker, at Exac-
Trac skal kræve en røntgenverifikation efter hver briksrotation på mere end 7°. Denne funktion
er som standard aktiveret, og det anbefales kraftigt at anvende den i forbindelse med kranielle
behandlinger med Cranial Positioning Array.
Eksempel: Efter aktivering af Force Verification after Couch Rotation og en plan med tre felter
ved:
Felt A: 0°
Felt B: 5°
Felt C: 10°
Start med Felt A ved at foretage en korrektion og indledende verifikation, så ExacTrac er i en
OK-tilstand.
Skift til Felt B, og roter briksen. OK-tilstanden er uforandret.
Efter at have skiftet til Felt C og roteret briksen, tvinges brugeren til at foretage verifikationen.
Ved at skifte tilbage til Felt A, efter at have verificeret Felt C, tvinges brugeren igen til at foretage
en verifikation.
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Valgmuligheder

Perform IR to X-ray Consistency Check er en valgfri patientindstilling, der kan anvendes til
statiske IR-værktøjer.
Der er 3 mulige resultater, når der foretages røntgenverifikation:
• Både den nye røntgenforskydning og den aktuelle IR-forskydning ligger inden for deres tole-

ranceværdier (angivet med blå værdier).
• Den nye røntgenforskydning ligger inden for toleranceværdien, men den aktuelle IR-forskyd-

ning gør ikke (angivet med orange værdier).
• Både IR- og røntgenforskydningen ligger uden for toleranceværdien (angivet med røde værdi-

er).
IR til røntgen-overensstemmelseskontrol forbedrer resultat 2 ovenfor. Skønt røntgenverifikatio-
nen ikke viser nogen afvigelse og ikke anmoder om en briksbevægelse, viser IR-værdierne en
afvigelse uden for toleranceværdien.
Ved at vælge Update IR anvendes værdierne fra røntgenfusionen til at overskrive IR-afvigelses-
bjælkerne, så de viser en korrekt position. Hvis du opdaterer IR-værdierne med værdier, der ikke
ligger inden for IR-toleranceværdien, skal du klikke på Restart positioning, når du vender tilba-
ge til positioneringsskærmen.

Det kan være nyttigt til ekstreme briksvinkler, da IR-kameraet kan have svært ved at se enhe-
dens mønster korrekt, og IR-afvigelsesbjælkerne kan vise små afvigelser.
BEMÆRK: Standardindstillingerne for denne funktion afhænger af om IR-værktøj eller kropsmar-
kører anvendes. Denne funktion er aktiveret som standard for IR-værktøj. Den er deaktiveret
som standard for kropsmarkører. 

Bekræft dine indstillinger

Tryk på Next for at bekræfte dine indstillinger og fortsætte til næste guideskærm.
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8.6 Brug af forudindstillinger til røntgengeneratoren

Generelle oplysninger

Under dette trin kan du vælge at anvende en foruddefineret røntgengeneratorindstilling på den
præsenterede indikation. (Røntgenforudindstillingerne defineres i systemindstillingerne, se side
122.)

Define X-ray Generator Settings-skærmen

①

Figur 71 

Sådan anvendes generatorforudindstillinger

Trin

1. Vælg en relevant angivelse fra den tilgængelige liste.

2. Dobbeltklik på angivelsen, for at kopiere denne indstilling til røntgengeneratoren.

3.
Som standard er energiindstillingerne for begge rør forbundet med hinanden. For at defi-
nere asymmetriske indstillinger (f.eks. hvis målet er placeret lateralt i patienten) skal du
klikke på kædesymbolet ① for at definere individuelle energiindstillinger for hvert rør.

4.

Du vil blive bedt om at bekræfte dine indstillinger:

Klik på Yes for at fortsætte.
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8.7 DRR-indstillinger
8.7.1 Definering af DRR-indstillinger

Generelle oplysninger

I dette trin kan du justere, hvordan genererede DRR’ere (Digitally Reconstructed Radiographs) fra
importeret CT-data vises.

DRR-indstillinger

②

①

Figur 72 

Sådan vælges et isocenter

Hvis flere isocentre er defineret i de importerede CT-data, vælges det isocenter, hvor du ønsker at
ændre DRR-indstillingerne.

Visning af objekter

Nr. Komponent Funktion

①

For at få vist konturer for objekter, der er defineret i de impor-
terede scanningsbilleder, skal du aktivere afkrydsningsfeltet
Contours.
Du kan forbedre denne visning yderligere ved at klikke på Mo-
dify DRR Rendering… I dialogboksen DRR Rendering Set-
tings kan du nu få vist enten:
• PTV only eller All contours.
• De valgte objekter enten som et Outline (vist her med oran-

ge) eller et Solid objekt (her vist med lyserødt).
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Nr. Komponent Funktion

② Det nuværende isocenter er vist som et orange kryds, og cen-
treret i billedvisningen.

Hvis du har oprettet et virtuelt isocenter til optagelse af rønt-
genbilleder (se side 168), vil det blive vist som et rødt kryds
midt i billedvisningen.
Bemærk: Virtuelle isocentre er kun synlige, når denne skærm
åbnes ved at vælge Patient Settings i positioneringsskær-
men.

Sådan defineres interessevolumen

Definer en interessevolumen (VOI), når du har behov for at udelukke dele af knogleanatomien fra
billedregistreringen. Dette kan være mobile strukturer, der flytter sig uafhængigt af målområdet
(f.eks. kraveben, underkæben) eller vise nogle forvrængninger i forhold til placeringen de havde i
planlægnings-CT’en (f.eks. nogle ryghvirveler er længere væk fra målområdet, når rygsøjlen har
en anden krumning). Brainlab anbefaler at vise interessekonturerne i volumenvisningerne, når
VOI’erne defineres.
Sådan defineres VOI’er:

Trin

1. Aktivér afkrydsningsfeltet DRR VOI. 

2.

Ved hjælp af din mus trækker du i kanterne af de rektangler, der nu vises i de tre visnin-
ger, for at definere en omtrent terningformet interessevolumen.
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Sådan ændres knogle/væv og lysstyrkeindstillinger

Ved at ændre DRR-renderingsindstillingerne, kan du rette lysstyrke og knogle-/vævsniveauerne i
de genererede DRR-billeder. Det vil øge den efterfølgende billedfusion, f.eks. hvis DRR-billederne
kun indeholder en lille eller tynd knogleanatomi.

Trin

1.

Tryk på Modify DRR Rendering. En dialogboks vises:

Hvis kontrastskyderen er indstillet til Tissue og VOI-funktionen er aktiveret, anvendes
standardindstillingen for kontrast, når den komplette DRR vises på fusionssiden.

2. Justér skydebjælkerne Bone/Tissue og Brightness efter behov, indtil de passende ni-
veauer opnås (Figur 73).

3.
• Hvis du ønsker at fortryde dine ændringer, skal du trykke på Cancel.
• For at nulstille indstillingerne til standardværdierne skal du trykke på Default.
• For at bekræfte dine indstillinger skal du trykke på Ok.

Advarsel
Ændring af LUT- eller gamma-indstillingerne påvirker efterfølgende billedfusioner og har
dermed indvirkning på det beregnede korrektionsforskydning. I de fleste tilfælde er det
ikke nødvendigt at ændre standardværdierne.
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Knogle/vævs- og lysstyrkejusteringer

① ②

Figur 73 

Nr. Komponent

① Knogleanatomi uklar

② Knogleanatomi klart synlig

Bekræft dine indstillinger

Tryk på Next for at bekræfte dine indstillinger og fortsætte til næste guideskærm.
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8.8 Kropsmarkørindstillinger

Generelle oplysninger

Under dette trin kan du justere indholdet af CT-scanningsvisningerne og ændre
kropsmarkøroplysninger, når det er nødvendigt.

Definer kropsmarkørskærm

①

② ③

Figur 74 

Nr. Komponent Funktion

① Select Isocenter Da kropsmarkører er gældende for alle isocentre, er dette om-
råde gråtonet.

② View Du kan justere billedet og visningsindstillingerne. Se side
157.

③ Body Marker Du kan registrere og verificere scannede kropsmarkører og til-
føje eller slette kropsmarkører efter behov. Se side 159.

Bekræft dine indstillinger

Tryk på Next for at bekræfte dine indstillinger og fortsætte til næste guideskærm.
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8.8.1 Billednavigering

Vis område

①

② ③

Figur 75 

Tilgængelige billedvisninger

Visningsretningen indikeres i hvert enkelt tilfælde af et patientikon nederst til venstre i hver
billedvisning.

Nr. Komponent Funktion

① Axial
De aksiale CT-billeder vises sammen med:
• Scanningssæt-id (f.eks. CT#1)
• Nummeret på den nuværende scanningsskive

② Coronal Koronale og sagittale scanningsrekonstruktioner er også til-
gængelige③ Sagittal

Sådan gennemgås scan-skiver

For at gennemse Axial Slices skal du bruge den tilgængelige skydebjælke.

Sådan justeres forstørret visning

Valgmulighed

For at justere forstørrelsen
af hver visning Brug zoom-ikonerne

Sådan centreres visningen

Crosshair-funktionen kan bruges til at centrere displayet på et bestemt område.
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Trin

1. Aktivér afkrydsningsfeltet Crosshair.

2.

Placér musemarkøren over det viste blå trådkors.

3. Hold venstre museknap nede og træk trådkorset, indtil visningen er centreret på det øn-
skede område i billedet.

4. Alle tre billedvisninger er nu opdateret i overensstemmelse hermed.

Sådan vises objektkonturer

Valgmuligheder

For at vise konturer for ob-
jekter, der er defineret i de
importerede scanningsbille-
der

skal du aktivere afkrydsningsfeltet Contours.

Justering af billed-windowing

Hver billedvisning indeholder et histogram, der gør det muligt at justere scanningsdataenes
gråniveaufordeling. Se side 236.
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8.8.2 Håndtering af kropsmarkører

Kropsmarkørfunktioner

①

②

Figur 76 

Sådan scroller du igennem de tilgængelige markører

Brug pileknapperne til at rulle gennem de tilgængelige kropsmarkører:

Nr. Komponent Funktion

① Den valgte kropsmarkør vises i lyseblå og afmærkes med et
markør-id.

②
Andre kropsmarkører vises enten som et mørkeblåt kryds el-
ler, afhængigt af billedvisningen, som en mørkeblå cirkel med
et kryds, også afmærket med et markør-id.

Tilføjelse og sletning af markører

Valgmuligheder

Tryk på Add for at indsætte en ny kropsmarkør på det lille trådkorskryds.

Tryk på Delete for at fjerne den nuværende kropsmarkør fra billeddataene.
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Sådan ændres en markørs placering

Trin

1. Vælg markøren, der skal flyttes, vha. piletasterne.

2. Tryk på Change Markers.

3. Placér musemarkøren i billedvisningen, og flyt den til den markør, der nu er fremhævet.

4. Hold venstre museknap nede og træk markøren hen til den ønskede placering i billedvis-
ningen.

BEMÆRK: Ved behandlinger baseret på kropsmarkører anbefales det at definere mindst 5 til 8
kropsmarkører. 

Sådan udføres automatisk markørdetektion

Trin

1. For automatisk detektion af kropsmarkører i scanningsbillederne skal du trykke på Detect
Markers.

2. Alle kropsmarkører, der vises i øjeblikket, bliver nu slettet, og kun kropsmarkører i scan-
ningsbilledsættet detekteres og vises til gennemsyn.

3. De detekterede kropsmarkører skal gennemgås for nøjagtighed af brugeren.

Isocentermarkører

Isocenter-markører vises til oplysningsformål og kan ikke redigeres.

Valgmuligheder

Isocentre, der er placeret i det nuværende billedplan, vises som en orange cirkel med
et kryds og afmærkes med et isocenter-id.

Isocentre, som ikke ligger i den nuværende billedplan, vises kun som et orange kryds.

Kropsmarkørindstillinger
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8.9 Implanterede markørplaceringer

Generelle oplysninger

Hvis du ønsker at udføre behandling med implanterede markører som en reference for
patientpositionering, skal tilsvarende indstillinger defineres i ExacTrac-softwaren.
De indstillinger, som du definerer her, anvendes efterfølgende til at aktivere røntgenbaseret
korrektion af patientens placering (se side 231).

Skærm til definering af implanterede markører

①

②

③

④

Figur 77 

Skærmområder

Nr. Komponent Funktion

① Select Isocenter

Vælg det isocenter som en implanteret markør skal tildeles.
Dette sikrer, at det kun er de implanterede markører, som er
relevante for et bestemt isocenter, der anvendes mhp. at fast-
sætte korrektionsforskydning.

② View Justér billed- og visningsindstillingerne (se side 162).

③ Implanted Marker Type Definér typen af den implanterede markør (se side 164).

④ Implanted Marker Tilføj eller slet implanterede markører, eller redigér dem efter
behov.

Bekræft dine indstillinger

Tryk på Next for at bekræfte dine indstillinger og fortsætte til næste guideskærm.
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8.9.1 Billednavigering

Vis område

② ③

①

Figur 78 

Tilgængelige billedvisninger

Visningsretningen indikeres i hvert enkelt tilfælde af et patientikon nederst til venstre i hver
billedvisning.

Nr. Komponent Funktion

① Axial
De aksiale CT-billeder vises sammen med:
• Scanningssæt-id (f.eks. CT#1)
• Nummeret på den nuværende scanningsskive

② Coronal Koronale og sagittale scanningsrekonstruktioner er også til-
gængelige③ Sagittal

Sådan gennemgås scan-skiver

For at gennemse Axial Slices skal du bruge den tilgængelige skydebjælke.

Sådan justeres forstørret visning

Valgmulighed

For at justere forstørrelsen
af hver visning Brug zoom-ikonerne

Implanterede markørplaceringer
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Sådan centreres visningen

Trin

1. Aktivér afkrydsningsfeltet Crosshair.

2.

Placér musemarkøren over det viste blå trådkors.

3. Hold venstre museknap nede og træk trådkorset, indtil visningen er centreret på det øn-
skede område i billedet.

4. Alle tre billedvisninger er nu opdateret i overensstemmelse hermed.

Sådan vises objektkonturer

Valgmu-
lighed

For at få vist konturer for objekter, der er defineret i de importerede scanningsbille-
der, skal du aktivere afkrydsningsfeltet Contours.
Tilgængelige konturer vises nu (vist her i lyserødt) i CT-dataene.
BEMÆRK: Aktiver afkrydsningsfeltet Contours under Define DDR Settings for at se
konturer under behandling. 

Justering af billed-windowing

Hver billedvisning indeholder et histogram, der gør det muligt at justere scanningsdataenes
gråniveaufordeling. Se side 236.
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8.9.2 Håndtering af implanterede markører/stenter

Generelle oplysninger

Ved håndtering af implanterede markører skal du overveje følgende:
• Implantér kun én markørtype pr. behandling.
• Vælg den tilsvarende markørtype i softwaren.
• Definér markører for hver enkelt isocenter for at fastsætte et nøjagtigt korrektionsforskydning.
• Hvis der anvendes flere lange markører, skal du definere slutpunkter for hver markør, før du

fortsætter med næste markør.
• Det anbefales, at implantere tre markører for at sikre nøjagtige prostatabehandlinger.

De ovenstående retningslinjer skal følges for at sikre præcis automatisk markørdetektion og
beregning af korrektionsforskydning til patientpositionering. For yderligere oplysninger
bestemmelse af korrektionsforskydninger henvises der til side 234.

Implanterede markørfunktioner

①

②

③
④

⑤

Figur 79 

Isocentermarkører

Isocenter-markører vises til oplysningsformål og kan ikke redigeres.

Nr. Komponent Funktion

① Det valgte isocenter vises som en orange cirkel med et kryds
og afmærkes med et isocenter-id.

② Andre isocentre vises kun som et orange kryds.

Implanterede markørplaceringer
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Scroll gennem de tilgængelige markører

Nr. Komponent Funktion

③ Scroller igennem de definerede implanterede markører.

④ Den implanterede markør vises i lysegrøn og er afmærket
med et markør-id.

⑤ Andre implanterede markører vises i mørkegrøn og er også
afmærket med et markør-id.

Sådan tilføjes markører

Trin

1. I området Implanted Marker Type skal du vælge den passende markørtype.

2.

Tryk på Add for at indsætte en ny markør på det lille trådkorskryds.
• Short (midpoint used): Når det drejer sig om sfæriske eller cylindriske implanterede

markører, der er kortere end 5 mm, skal du placere den indsatte markør i midten af den
implanterede markør i scanningsbilledet.

• Long (both endpoints used): Når det drejer sig om markører, der er længere end 5
mm, skal du indsætte en markør på begge slutpunkter på den implanterede markør i
scanningsbilledet. 

Sådan slettes markører

Tryk på Delete for at fjerne den nuværende markør fra billeddataene.

Sådan ændres en markørs placering

Trin

1. Vælg markøren, der skal flyttes, vha. piletasterne.

2. Tryk på Change Markers.

3. Placér musemarkøren i billedvisningen, og flyt den til den markør, der nu er fremhævet.

4. Hold venstre museknap nede og træk markøren hen til den ønskede placering i billedvis-
ningen.

Når man definerer implanterede markørplaceringer, skal man sikre sig, at der ikke er nogen
vejrtrækningsrelaterede fejl i CT-scanningen. Hvis scanningen blev foretaget under mere
end én vejrholdning, skal man sørge for, at CT-dataene er overensstemmende i overgangen
mellem hver scanningssæt. Hvis dataene ikke er overensstemmende, skal patienten
genscannes.

Sådan kopieres markørerne

Du kan kopiere implanterede markører fra ét isocenter til et andet:
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Trin

1. I Isocenter-området skal du vælge det målisocenter, som markørerne skal kopieres til.

2. I området Implanted Marker, skal du vælge det kildeisocenter, som markørerne skal ko-
pieres fra.

3. I området Implanted Marker, skal du trykke på Copy.

4.
Hvis de implanterede markører allerede er defineret for mål-isocenteret, vises en system-
besked, der informerer dig om, at disse vil blive slettet.
Bekræft denne besked med Yes for at kopiere markørerne fra kildeisocenteret.

5. Bekræft, at de kopierede markører er placeret korrekt.

Stenter

Stenter er cylindriske markører, der er placeret i legemeshuler. Den mest almindelige anvendelse
af stenter er i urethra ved prostatabehandling, ved hjælp af f.eks. MemoCore™-markører.
Stenter er automatisk lokaliseret i datasætte baseret på deres densitet, størrelse og form.
Du kan kun vælge stenter, hvis patienten kun har et isocenter.

Detektering af stenter

Når en markør defineres som en stent, forsøger systemet automatisk at detektere stentens
hovedakse og tyngdepunkt. Hovedaksen vises som en magenta linje i alle tre visninger af
datasættet.

Figur 80 
Hvis aksen ikke er justeret korrekt i forhold til stenten, og/eller hvis tyngdepunktet ikke detekteres
korrekt, kan du vælge funktionen Restrict Search Region by Cuboid for at definere en
søgevolumen manuelt. Brainlab anbefaler brug af funktionen Restrict Search Region by Cuboid
til detektion af stenter.

Implanterede markørplaceringer
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Figur 81 

Advarsel
Når der bruges stenttypemarkører til røntgenregistrering, skal du sørge for, at placere
isocenteret så tæt på stentens hovedakse som muligt. Risikoen for
positioneringsunøjagtigheder forøges med afstanden mellem isocentret og stentens
hovedakse.
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8.10 Virtuel isocenter-definition

Generelle oplysninger

Til visse behandlinger er de anatomiske strukturer omkring isocenteret ikke egnet til den
billedfusion, der er påkrævet under røntgenkorrektion (se side 219). Dette kan være tilfældet, hvis
der ikke er nok knogle-anatomi, eller hvis isocenteret ligger tæt på en række lignende strukturer
som f.eks. ryghvirvler.

Serie af ryghvirvler

Figur 82 

Sådan undgås unøjagtig billedfusion

For at undgå unøjagtig billedfusion skal du definere et virtuelt isocenter i et område med
tilstrækkelig særpræget anatomi:

Trin

1. Hent røntgenkorrektionsbilleder (se side 209) baseret på placeringen af det virtuelle iso-
center i stedet for behandlingsisocenteret.

2. Efter en vellykket billedfusion beregnes en forskydning, der igen placerer patienten i be-
handlings-isocenteret.

3. Udfør røntgenverifikation af positioneringsnøjagtighed (se side 269) baseret på den reel-
le isocenterposition.

Se side 454.

Virtuel isocenter-definition
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Virtuel isocenter-definition

①

②

③

④

Figur 83 

Nr. Komponent Funktion

① Select Isocenter-område
Hvis der er blevet defineret flere isocentre i de importerede
billeddata, skal du vælge det isocenter, for hvilket det virtuelle
isocenter skal defineres, ved hjælp af spinboksen her.

② Scanningsvisninger Aksiale, koronale og sagittale scanningsvisninger af den aktu-
elle CT-skive viser det nuværende isocenter.

③ Indikerer visningsretningen.

④ Justerer forstørrelsen af hver visning.

Sådan defineres et virtuelt isocenter

Trin

1. Aktivér Use Virtual Isocenter.

DEFINERING AF PATIENTDATAINDSTILLINGER

Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 169



Trin

2.

Placér musemarkøren i billedvisningen, og flyt den til det virtuelle isocenter, der nu er
fremhævet med rødt.

3.

Hold venstre museknap nede og træk det virtuelle isocenter til den ønskede placering i
billedvisningen.
DRR Preview-visningerne til højre, som viser den røntgenapproksimation, der kan for-
ventes fra hvert rør, opdateres i overensstemmelse med det virtuelle isocenters placering.

Justering af billed-windowing

Hver billedvisning indeholder et histogram, der gør det muligt at justere scanningsdataenes
gråniveaufordeling. Se side 236.

Bekræft dine indstillinger

Tryk på Next for at bekræfte dine indstillinger og fortsætte til næste guideskærm.

Virtuel isocenter-definition
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8.11 Isocenter-valg

Generelle oplysninger

Hvis du har defineret flere isocentre i de importerede billeddata, skal du vælge det isocenter, der
skal behandles.

Isocenter-valg

①

②

③ ④

⑤

Figur 84 

Sådan vælges isocenteret

Vælg det isocenter, der skal behandles, ved hjælp af spinboksen i området Select Isocenter ①.

Image Set Reconstruction

Nr. Komponent Funktion

② Image Set Reconstructi-
on

Verificér objekter, der er defineret for billeddata (f.eks. implan-
terede markører eller kropsmarkører) og eventuelle yderligere
importerede objekter (f.eks. iPlan-objekter), før du udfører pa-
tientbehandlingen.

③ Indikerer visningsretningen.

④ Axial, Coronal eller Sag-
ittal Vælg vis rekonstruktioner.

Isocenterkoordinater

Isocenterkoordinaterne ⑤ kan vises i forskellige koordinatkonventioner:
• Hvis patientdataene blev importeret fra en tredjeparts-TPS, Brainlab Elements eller via ARIA,

vises de i Dicom-koordinater.
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①

• Hvis patientdataene blev importeret fra iPlan RT, vises de i Brainlab-koordinater.

• Hvis patientdataene blev importeret fra iPlan RT og også er lokaliserede, vises de i
lokalisatorkoordinater. Lokalisatorkoordinaterne vender i samme retning som Brainlab-
koordinaterne. Den viste rækkefølge og mærkningen er forskellig: A-P = Y; Lateral = X; Vertical
= Z.

BEMÆRK: Hvis patientdataene blev lokaliseret i iPlan RT, eksporteret til og ændret i en
tredjeparts-TPS og derefter importeret til ExacTrac, vises de i Dicom-koordinater. De
isocenterkoordinater, der vises i ExacTrac, skal sammenlignes med isocenterkoordinaterne i
tredjeparts-TPS’en og ikke med udskriften fra iPlan RT. 

Nedenstående figur viser en sammenligning af de forskellige koordinatsystemer:

IEC 61217-koordinatsystemet beskrives nærmere på side 321.

Justering af billed-windowing

Hver billedvisning indeholder et histogram, der gør det muligt at justere scanningsdataenes
gråniveaufordeling. Se side 236.

Sådan tildeles en kontur til en PTV

En kontur kan tildeles til et specifikt isocenters PTV. Der kan kun tildeles en kontur til hver PTV og
isocenter. Listen under Assign Contour to PTV indeholder maksimalt 48 konturer.
Hvis et isocenter ikke er tilknyttet en bestemt PTV, vises alle konturer, der er defineret i
behandlingsplanen, automatisk.

Isocenter-valg
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Trin

1. Klik på Assign…

2. I feltet der vises nu, skal du vælge en passende kontur, som repræsenterer det valgte iso-
centers PTV.

3. Klik på Assign…

4. Bekræft tilknytningen.

BEMÆRK: Brainlab anbefaler brug af unikke navne på isocentre og konturer under
planlægningen for at muliggøre korrekt manuelt tilknytning. 

Datakoordinater

Du kan gennemgå de definerede koordinater for de importerede billeddata enten under Brainlab
Coordinates eller Dicom Coordinates afhængigt af det behandlingsplanlægningssystem, der
blev anvendt til at oprette de importerede behandlingsdata.

Isocenterkontrol

Hvis du bruger ExacTrac på et Varian Clinac- eller Varian TrueBeam-system udstyret med
grænsefladen til hjælpeenheder (ADI), åbner ExacTrac automatisk det tilsvarende datasæt, når
patienten indlæses på den lineære accelerator. Et misforhold signaleres af softwaren i
positioneringsvisningen.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Nummereringen af flere isocentre i ExacTrac kan afvige fra nummereringen i din
behandlingsplan. Af denne grund viser ExacTrac også tekstmærket, som
behandlingsplanlægningssystemet har tildelt isocentrene. Sørg for, at det valgte isocenter
på den lineære accelerator stemmer overens med det isocenter, der er valgt i ExacTrac.

Advarsel
Bekræft, at den behandlingsplan, der er indlæst i ExacTrac, matcher behandlingsplanen,
der er indlæst i den lineære accelerator, og sørg for, at isocenterkoordinaterne er korrekte
ved at sammenligne dem med udskriften fra behandlingsplanlægningssystemet. Dette er
især vigtigt, hvis behandlingsplanen er blevet opdateret for at tage eventuelle gantry/bord-
sammenstød, tumor-krympning, boost-planlægning osv., i betragtning.

Advarsel
Hvis det valgte isocenter ikke støder direkte op til det foregående, anbefaler Brainlab
kraftigt, at røntgenkorrektionen gentages (se side 209).

Næste trin

Når du trykker på Finish, sendes du videre til den centrale positioneringsskærm, hvor du kan
begynde at præpositionere patienten.
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9 PRÆPOSITIONERING AF
PATIENTEN

9.1 Justering af PTV i forhold til den lineære
accelerators isocenter

Manuel præpositionering

Hvis patienten ikke blev scannet vha. et referencesystem, er der ingen fast forbindelse mellem
scanningsdata og patientens placering på briksen.
Derfor skal du manuelt præpositionere patienten i forhold til den lineære accelerators isocenter
ved at justere brikspositionen baseret på f.eks. hudmærker og laserne i behandlingsværelset.
Positioneringsenhederne ET-positioneringsenhed og positioneringsarm eller ET-
positioneringsstjerne og positioneringsarm eller iGUIDE-referenceenheden skal derefter
bruges til at spore brikspositionen under behandling (se side 182).

Infrarød præpositionering

Præpositionering vha. det ExacTrac infrarøde kamerasystem kan kun udføres, hvis:
• Relevante kropsmarkører blev scannet i planlægnings-CT’et og er fastgjort til patientens hud

(se side 178), eller
• Patienten er iført den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed (se side 179).

Hvis tredjeparts infrarøde værktøjer anvendes i behandlingsrummet under anvendelsen af
ExacTrac, skal du sørge for, at de ikke dækker Brainlabs infrarøde værktøjer.
Hvis ExacTrac bruges sammen iGUIDE eller MOSAIQ, skal du trykke på Send Shift for at udføre
automatisk præpositionering.
BEMÆRK: Sørg for, at gantryet ikke skjuler infrarøde markører, da ExacTrac ellers muligvis ikke
kan udføre præpositioneringen. Drej om nødvendigt gantryet væk. 

Advarsel
Sørg for, at alt tilbehør er forsvarligt monteret.

Generel gantry- og briksjustering

Advarsel
Den lineære accelerator-gantry kan være enten i den øverste eller nederste position, mens
briksrotation skal være centreret, før du begynder patientpositionering. Hvis den sporede
patientrotationen afviger med mere end 5° fra startpositionen, vil der vises en advarsel.

Gantry og briksjustering til rammeløs kirurgi

Hvis patientplaceringen spores vha. den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed, og
isocenteret er placeret i den dorsale ende af kranium eller på de kranielle ryghvirvler, kan de
infrarøde markører være skjult af kollimatoren.
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I dette tilfælde skal du dreje kollimatoren til 90° eller rotere gantry væk fra nul-positionen, indtil
markørerne er synlige. Præpositionering med ExacTrac kan derefter udføres.

Justering af PTV i forhold til den lineære accelerators isocenter
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9.2 Patientplacering på briksen

Generelle positioneringsanbefalinger

Sørg for, at patienten ikke er placeret i nærheden af metalkomponenter i brikstoppen. Ellers
indgår disse komponenter som artefakter i efterfølgende røntgen- eller keglestråle-CT korrektions-
og bekræftelsesbilleder.
For at aktivere optagelse af røntgenbilleder, skal du også sikre dig, at synsfeltet mellem
røntgenrørene og fladpanelerne ikke er blokeret.

Advarsel
Brug altid den samme patientpositioneringsmetode og den samme patientposition under
CT-scanning og behandlingspositionering.

Brainlab anbefaler kraftigt, at man anvender en patientfikseringsenhed for at begrænse
patientbevægelse.

Kontrollér, at patientens placering stemmer overens med det valgte behandlingsområde
efter præpositioneringen.
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9.3 Udskiftning af kropsmarkører

Brug de korrekte kropsmarkører

Hvis patienten blev scannet med CT-kropsmarkørkugler af aluminium, skal disse udskiftes med
plastiske infrarøde kropsmarkørkugler, før behandlingen påbegyndes.

Advarsel
Bed patienten om ikke at tale under proceduren. Tale har stor indvirkning på
kropsmarkørernes bevægelser.

Markørsynlighed

Advarsel
Når du har fjernet markørsoklerne, skal du sørge for, at de oprindelige markørpositioner er
markeret tydeligt på patientens hud. Disse oplysninger er nødvendige for at opnå en
korrekt fastgørelse af markørsoklerne og de infrarøde kropsmarkørkugler til
patientbehandling. Forkert markørfastgørelse kan resultere i forkert patientpositionering.

Advarsel
Nøjagtigheden kan nedsættes, hvis én eller flere af markørkuglerne ikke er synlige for det
infrarøde kamera, eller hvis det infrarøde kamera fejlagtigt detekterer midten af en kugle,
fordi den ikke reflekterer godt. Kontrollér, at overfladerne på alle markørkugler er tørre og i
god stand før brug.

Sørg for, at kropsmarkørerne er forsvarligt fastgjort og ikke skjules af andet udstyr.

Advarsel
Beskadigede markørkugler skal straks udskiftes. Brug handsker, når markørkuglerne
udskiftes, for at beskytte den reflekterende folie.
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9.4 Rammeløs strålekirurgi til kranielle behandlinger

Generelle oplysninger

Rammeløs strålekirurgi kan udføres ved hjælp af lokaliserede datasæt importeret fra iPlan RT
Dose 4.5. 
Ved ikke-lokaliserede datasæt kan der udføres rammeløs strålekirurgi, når patientens CT-
scanning er blevet matchet med den internt lagrede CT-referencescanning i ExacTrac (se side
142).

Advarsel
Brug ikke Brainlabs stereotaktiske hovedring eller det stereotaktiske maskesystem til
patientpositionering med ExacTrac-systemet. Kun komponenterne i det rammeløse
strålekirurgiske behandlingssystem giver den nødvendige positioneringsnøjagtighed.

Rammeløse strålekirurgikomponenter

Figur 85 

Fastgørelse af rammeløse strålekirurgikomponenter

Hvis en patient er blevet scannet iført den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og
målpositioneringsanordning, eller hvis du har påbegyndt den ikke-lokaliserede rammeløse
arbejdsgang, skal patienten placeres ved hjælp af de rammeløse strålekirurgikomponenter:

Trin

1. Fastgør den rammeløse SRS-maskebase på den rammeløse forlænger til brikstop-
pen til billeddannelse eller den universelle rammeløse SRS-briksforlænger.

2. Fastgør den forberedte bagerste maske til den rammeløse SRS-maskebase.

3. Placér patientens hoved på den bagerste maske.

4. Placér den forberedte øverste maske over patientens ansigt og fastgør den iht. brugervej-
ledningen Patientstøttesystem.

5.

Montér den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed på fodpladen, og stram
den ved hjælp af den hurtige udløserenhed. Når du monterer den rammeløse stråleki-
rurgiske positioneringsenhed, skal du sikre dig, at den tilspidsede ende peger mod fo-
denden af briksen som vist ovenfor.

Advarsel
IR-sporingsnøjagtigheden af den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed kan
være nedsat på grund af skjulte eller forskudte reflekterende markører.
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Advarsel
Før brug skal du kontrollere, at de reflekterende markørkugler er strammet forsvarligt, og
at vedhæftningsnålene ikke er bøjede.

Advarsel
Beskadigede markørkugler skal straks udskiftes. Brug handsker, når markørkuglerne
udskiftes, for at beskytte den reflekterende folie.

Yderligere verifikationer for den første fraktion

Til den første behandlingsfraktion anbefaler Brainlab kraftigt, at du udfører yderligere
verifikationer.
Fikseringen af den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed er ikke reproducérbar i
forhold til den rammeløse SRS-maskebase og patienten. Brug kun den rammeløse
strålekirurgiske positioneringsenhed til præpositionering. Der skal altid udføres røntgen- eller
keglestråle-CT-korrektion før behandling. Sørg for, at de samme rammeløse strålekirurgi-
komponenter anvendes til behandling og scanning.
Når patienten er blevet præpositioneret ved hjælp af infrarød sporing (se side 199), og røntgen-
eller keglestråle-CT-korrektur (se side 209) er blevet udført, anbefaler Brainlab de trin til
kvalitetskontrol, som er beskrevet nedenfor, inden der fortsættes med verifikationen.
Verificér, at:
• Den generelle placering af isocenteret er korrekt og svarer til behandlingsrummets laser

(korrekt isocentervalg i tilfælde af behandling med flere isocentre, isocenter er på den rigtige
side af patientens hoved osv.).

• Den lineære accelerators lysfelt viser, at MLC-feltet er korrekt indstillet.
BEMÆRK: Denne ekstra bekræftelse sker ikke på grund af nøjagtigheden af
præpositioneringsprocessen. Da røntgenmodulet er betydeligt mere nøjagtigt og præcist end IR-
sporing, er det almindeligt at se afvigelser på nogle få millimeter. Sådanne afvigelser er ikke tegn
på funktionsfejl i systemet. 

Advarsel
Du må ikke berøre maskesystemet eller den rammeløse strålekirurgiske
positioneringsenhed under selve patientbehandlingen. Hvis masken berøres, skal der
udføres røntgenverifikation, før behandlingen fortsættes.

Advarsel
Hvis den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed fjernes og sættes på igen
mellem forskellige stråler eller felter, er det nødvendigt at udføre røntgenverifikation forud
for den næste patientbehandling.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Du må ikke anvende lokaliserede planlægningsdata baseret på tredjeparts-
hovedfikseringsenheder med ExacTrac-systemet. Kun planlægningsdata, der er lokaliseret
baseret på de rammeløse strålekirurgikomponenter giver den påkrævede
positioneringsnøjagtighed.

Advarsel
Brug ikke tredjeparts-hovedfikseringsenheder med ExacTrac-systemet til at udføre
patientpositionering. Hvis sådanne enheder er synlige i røntgen- eller keglestråle CT-
korrektionsbillederne, kan de forringe billedfusion alvorligt, hvilket resulterer i nedsat
positioneringsnøjagtighed.

Advarsel
Røntgen- eller keglestråle-CT-korrektion og -verificering (se side 209) er obligatorisk ved
rammeløs strålekirurgi, idet placeringen af den rammeløse strålekirurgiske
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positioneringsenhed kan variere lidt mellem fraktioner, ligesom den kan variere mht.
placeringen af den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og målpositionering, der tilsluttes
under CT-scanning.
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9.5 Positioneringsenheder til ekstrakranielle
behandlinger

Generelle oplysninger

Hvis patienten blev scannet uden brug af kropsmarkører eller den Rammeløse SRS CT/Angio
lokalisator og målpositioneringsanordning, så skal ET-positioneringsenheden og -
positioneringsarmen monteres på briksen.
Ved brug af HexaPOD/iGUIDE skal iGUIDE-referenceenheden altid anvendes. Se side 189.

Positioneringsarme

①

②

③

④

Figur 86 

Nr. Komponent

① Monteringsarm med topskrueklemme monteret på briksen enten med to skruer eller med
klemmen.

② Monteringsarm med bundskrueklemme monteret på briksen.

③ Monteringsarm med standard/TrueBeam-klemme monteret på briksen.

④ Placeret enhed.
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ET-positioneringsarme med klemmemekanisme

①

②

③

④

Figur 87 

Trin

1. Åbn klemmen.

2. Anbring positioneringsarmen på sideskinnen ②.

3. Luk klemmen under sideskinnen ③.

4. Flyt håndtaget for at fastgøre positioneringsarmen på sideskinnen ④.

Advarsel
Sammenstød med eller berøring af ET-positioneringsarmen i forbindelse med
brikspositionering kan medføre permanent forskydning af armen. Udfør en ny
røntgenverifikation.

For at opnå optimal præcision bør den valgte positioneringsenhed placeres så tæt på
behandlingsområdet som muligt uden at røre patienten.

Advarsel
Den udvalgte positioneringsenhed bør placeres i en passende afstand til gantryets bane.
Ellers kan gantryet kollidere med positioneringsenheden, og det vil resultere i unøjagtig
patientpositionering eller patientskade.
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ET-positioneringsarm med skruer

①

②

Figur 88 

Trin

1. Åbn skruerne ①.

2. Anbring positioneringsarmen på sideskinnen.

3. Stram skruerne ②.

Advarsel
Sammenstød med eller berøring af ET-positioneringsarmen i forbindelse med
brikspositionering kan medføre permanent forskydning af armen. Udfør en ny
røntgenverifikation.

For at opnå optimal præcision bør den valgte positioneringsenhed placeres så tæt på
behandlingsområdet som muligt uden at røre patienten.

Advarsel
Den udvalgte positioneringsenhed bør placeres i en passende afstand til gantryets bane.
Ellers kan gantryet kollidere med positioneringsenheden, og det vil resultere i unøjagtig
patientpositionering eller patientskade.

Montering af positioneringsenheden på en briks uden sideskinne

Hvis briksen ikke har en sideskinne, skal du montere ET Positioneringsarmfikseringsenheden
til IGRT:

Positioneringsenheder til ekstrakranielle behandlinger
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Figur 89 

Trin

1. Åbn fikseringsskruen.
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Trin

2.

Anbring enheden på brikstoppen. ET Positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT
kan anbringes på begge sider af brikstoppen.

ET Positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT skal anbringes på den bageste del af
brikstoppen mellem markeringerne F3 og F8:

ET Positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT skal anbringes ret op på brikstoppen:

3. Stram fikseringsskruen på ET Positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT helt, inden
du monterer positioneringsarmen.

Positioneringsenheder til ekstrakranielle behandlinger
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Trin

4. Fastgør positioneringsarmen.

5. Du skal fjerne positioneringsarmen, inden du åbner fikseringsskruen på ET Positione-
ringsarmfikseringsenheden til IGRT.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Hvis du bruger en positioneringsenhed som referencesystem, skal du bruge
videobekræftelsesfunktionen (se side 277) for at bekræfte positioneringsnøjagtighed
under behandling.

Advarsel
Tilknyt ikke genstande til positioneringsenheden eller monteringsarmen. Tilknytning af
objekter, såsom kabler, vil reducere positioneringsnøjagtighed.

Advarsel
Nøjagtig positionering kan ikke garanteres, hvis positioneringsenheden er blevet
beskadiget. Kontrollér regelmæssigt, om positioneringsenheden er i god stand (ingen
deformation, ingen beskadigede eller forskudte markører).

Advarsel
Hvis du bruger ET-positioneringsenheden og positioneringsarmen som dit
referencesystem, skal du inden behandlingen kontrollere, at de reflekterende markørkugler
er forsvarligt strammet, og at vedhæftningsnålene ikke er bøjede.

Sørg for, at der er nok afstand mellem patienten og enhver del af den lineære accelerator-
gantry.

Advarsel
Beskadigede markørkugler skal straks udskiftes. Brug handsker, når markørkuglerne
udskiftes, for at beskytte den reflekterende folie.

Advarsel
Advarslen ”Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning.”
vises, hvis referencestjernen er blevet flyttet i en ikke-isometrisk vinkel.

Advarsel
Sammenstød med eller berøring af ET-positioneringsarmen i forbindelse med
brikspositionering kan medføre permanent forskydning af armen. Udfør en ny
røntgenverifikation.

Advarsel
Positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT skal fastgøres direkte på brikstoppen! Andet
materiale (f.eks. en skridsikker måtte) er ikke tilladt mellem brikstoppen og
positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT.

Advarsel
Kontrollér forud for behandlingen, om fikseringsskruen på
positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT er strammet.

Advarsel
Du må ikke fiksere andre enheder end ET-positioneringsarmen på ET
Positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT!
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Advarsel
ET Positioneringsarmfikseringsenheden til IGRT skal anbringes på den bageste del af
brikstoppen mellem markeringerne F3 og F8.
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9.6 Brug af iGUIDE-referencerammen

Generelle oplysninger

Du kan bruge Elekta iGUIDE-referencerammen til positionering i kombination med iGUIDE/
HexaPOD.

Sådan anvendes iGUIDE referenceramme

Trin

1.

Vælg Reference Star/Array i skærmbilledet Set Positioning Defaults under Patient
Settings (se side 142).

2.

Når ExacTrac registrerer en synlig Elekta-referenceramme, vises et ikon øverst til højre
på skærmen:

Brug med iGUIDE-software

iGUIDE-softwaren kræver, at referencerammen er monteret på bordet under alle ikke-kranielle
behandlinger. Det er ikke muligt at anvende en anden positioneringsenhed med ExacTrac, når
referencerammen er monteret.

Advarsel
Du må ikke anvende kropsmarkører med iGUIDE-software samtidigt med referencerammen,
da dette kan blokere for synligheden af kropsmarkørerne.
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Advarsel
Brug aldrig flere IR-værktøjer samtidigt!

Brug af iGUIDE-referencerammen
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9.7 Oversigt over positioneringsskærmen

Generelle oplysninger

Når udvælgelsen af isocenteret er færdiggjort (se side 171), bliver du automatisk sendt videre til
hovedpositioneringsskærmen.
• Hvis automatisk brikspositionering med ExacTrac Robotics er aktiveret med henblik på den

nuværende patientbehandling (se side 119), vil ExacTrac-softwaren kontrollere, om ExacTrac
Robotics-systemet er centreret som forberedelse på efterfølgende hældningskompensation
(se side 281).

• Når ExacTrac Robotics er blevet centreret korrekt, kan du præpositionere patienten vha.
ExacTrac for at justere brikspositionen således, at PTV er linjeført med den lineære
accelerator.

BEMÆRK: Når PerfectPitch anvendes til at kompensere for højde og rulning, kontrollerer
ExacTrac ikke, om PerfectPitch er centreret. 

ExacTrac Robotics bør ikke anvendes til præpositionering af patienter.

Indledende positioneringsskærm

①

②

③
④

Figur 90 

Nr. Komponent Funktion/brug

① Positioneringsvisninger

Positioneringsvisninger vises midt på skærmen:
For at konfigurere disse visninger, se side 114.
Visningsretningen indikeres i hvert enkelt tilfælde af et patie-
ntikon nederst til venstre i hver billedvisning.

② Registrerede markører Antallet af markører registreret af hver kameralinse.

③ Isocenter Aktuelt valgte isocenter.
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Nr. Komponent Funktion/brug

④ Beam

Viser den klargjorte stråles navn.
Hvis ADI er tilgængelig og tilsluttet, vises den klargjorte stråle
på Varian lineære accelerator her, og:
• ExacTrac kontrollerer, om det rette isocenter for den klarg-

jorte stråle er valgt, ellers vil der vises en advarsel.
• ExacTrac viser en advarsel for ukendte stråler til DICOM-

planen i ExacTrac.
• ExacTrac kontrollerer, om den indlæste patient i ExacTrac

matcher den indlæste plan/klargjorte stråle på den lineære
accelerator, ellers vil der vises en advarsel.

Se side 192.
Uden ADI er den første stråle til det valgte isocenter forud-
valgt (kan ændres manuelt).

BEMÆRK: Du skal altid at vælge det aktuelle felt/den aktuelle stråle (④ i Figur 90) for at
informere ExacTrac om den briksvinkel, der bruges i det aktuelle felt. Hvis du gør dette, kan
ExacTrac give OK i afstandsbjælken for briksvinklen, når briksen er blevet flyttet til den korrekte,
planlagte briksvinkel. 

Isocenter/strålekombinationer til ADI

Isocenter/stråle Beskrivelse

Planen indlæst på den lineære accelerator svarer
ikke til patienten indlæst i ExacTrac.
BEMÆRK: Hvis ExacTrac bruges i kombination
med MOSAIQ, foretages der ikke nogen stråle-
kortlægning mellem den plan, der er indlæst på
den lineære accelerator, og den, der er indlæst
på ExacTrac, eller planeksempel UID, der blev
ændret i MOSAIQ efter strålekortlægningen blev
udført. 

Ingen stråle er klargjort på den lineære accelera-
tor. Derfor kan ExacTrac ikke udføre en isocen-
ter/stråleoverensstemmelseskontrol.

Den klargjorte stråle på den lineære accelerator
svarer ikke til det valgte isocenter i ExacTrac.

Den klargjorte stråle på den lineære accelerator
svarer til det valgte isocenter i ExacTrac.
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Isocenter/stråle Beskrivelse

Den stråle, der er forberedt på den lineære acce-
lerator, er ukendt i DICOM-planen i ExacTrac,
men strålens planeksempel UID stemmer over-
ens.

Den stråle, der er forberedt på den lineære acce-
lerator, er kendt i DICOM-planen i ExacTrac,
men har andre stråleegenskaber. Stråleegenska-
berne kan ændres i behandlingskontrolsystemet.

Ukendte stråler

Hvis den stråle, der er forberedt på den lineære accelerator, ikke kan findes af ExacTrac i
DICOM-planen, og hvis strålens kommunikerede planeksempel UID stemmer overens med
DICOM-planen i ExacTrac, så viser ExacTrac denne stråle som en ukendt stråle.
I dette tilfælde kan ExacTrac ikke verificere, at det valgte isocenter i ExacTrac stemmer overens
med den forberedte stråle. Det skal brugeren gøre manuelt. Derudover kender ExacTrac ikke den
planlagte bordrotation for denne stråle. Brugeren skal verificere manuelt, at patientens lodrette
rotation er korrekt.
Ved TrueBeam-brikse udfører ExacTrac ikke automatisk positionering ved ukendte stråler.
Idet ExacTrac ikke ved noget om den forberedte stråle, godkender ExacTrac ikke ukendte stråler,
så det er brugerens ansvar at foretage manuel godkendelse, hvis det er blevet verificeret, at alt er,
som der skal være.

Uregelmæssige stråler

Når den stråle, som er forberedt på den lineære accelerator, er kendt af ExacTrac med det
tilsvarende planeksempel UID, men visse af stråleegenskaberne er forskellige fra den oprindeligt
kortlagte stråle, viser ExacTrac dette som en uregelmæssig stråle for at forhindre en behandling
baseret på en uregelmæssig plan. Dette kan ske, hvis du opdaterer eller tilsidesætter en plan
direkte på den lineære accelerator, og disse ændringer påvirker den korrekte procedure for
positionering af patienten.

Sikkerhedsnoter

Sørg for, at kropsmarkørerne eller enheden kan spores af det infrarøde kamera, og at antallet af
registrerede kropsmarkører matcher antallet på patienten.

Advarsel
Nøjagtigheden kan nedsættes, hvis én eller flere af de reflekterende markørkugler på dit
referencesystem ikke er synlige for det infrarøde kamera. Dette gælder også, hvis der
anvendes kropsmarkører. Kontrollér, at overfladerne på alle markørkugler er tørre og i god
stand før brug. Beskadigede markørkugler skal udskiftes. 

For at sikre nøjagtig præpositionering vha. det infrarøde kamera skal alle markører, der
ikke er fastgjort til patientens hud (f.eks. kalibreringsværktøjer) og ikke er nødvendige for
proceduren, fjernes fra kameraets synsfelt.

Kameraets illuminator-filtre og -linser skal inspiceres før brug for at sikre, at de ikke er
beskadigede, og at de er tilstrækkeligt rene.
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Advarsel
Du må ikke justere kameraets position under behandling. Kalibrér altid systemet, hvis der
har været en udstyrskollision. I tilfælde af ekstreme sammenstød, skal du kontakte
Brainlab-support.

Advarsel
Du skal altid at vælge det aktuelle felt/den aktuelle stråle (se Figur 90) for at informere
ExacTrac om den briksvinkel, der bruges i det aktuelle felt. Hvis du gør dette, kan ExacTrac
give OK i afstandsbjælken for briksvinklen, når briksen er blevet flyttet til den korrekte,
planlagte briksvinkel.

Advarsel
Manuel godkendelse må kun anvendes, hvis det er uundgåeligt. Hvis det er nødvendigt at
godkende manuelt ved at trykke på F8, skal du omhyggeligt sørge for, at patienten er
positioneret korrekt i forhold til den valgte stråle, isocenter samt briksvinkel, da ExacTrac
ikke verificerer dette i sådanne tilfælde.

Indhold af positioneringsvisninger

Komponent Funktion

Det valgte behandlings-isocenter i billeddata vises som et orange
kryds.

Alle kropsmarkører, der defineres i billeddata, vises som blå krydser.

Kropsmarkørerne, der er knyttet til patienten, vises som røde kugler.

Trådkorset i midten af hver visning repræsenterer den lineære acce-
lerators isocenter.

Positionsindikatorer

Du finder positionsindikatorer til at rette behandlingsisocenteret in i forhold til den lineære
accelerators isocenter nederst på skærmen til højre.
Hver positionsindikator består af:
• Et ikon, der viser dimensionen.
• En numerisk og en grafisk skærm (afstandsbjælke) for den eksisterende afvigelse.

Alle numeriske skærme, med undtagelse af Couch Angle, vises i forhold til den aktuelle
målposition. Couch Angle vises som absolut og i den konvention, der anvendes af den lineære
accelerator.
Alle afstandsbjælker vises i forhold til den aktuelle målposition. Når en enkelt afstandsbjælke, der
er indenfor IR-nøjagtighedstærsklerne, som er defineret under Patient Settings, vises denne
afstandsbjælke med grønt eller, hvis der stadig er behov for røntgenverifikation, med gråt.
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Indikator Funktion

Forskydningsindikatorer

Forskydningsindikatorerne Vertical, Longitud. og Lateral angiver
placeringen af behandlings-isocenteret i forhold til den lineære acce-
lerators isocenter.
Forskydningsindikatoren forbliver grå, når der stadig er behov for
røntgenverifikation. I modsat fald viser den et grønt OK, hvis afvigel-
sen ligger under den translationelle IR-nøjagtighedstærskel, som er
defineret i patientindstillingerne.
For translationelle afvigelser er det grønne OK (statusindikator) ikke
afhængigt af hver enkelt dimension, men af den resulterende vektor.
Derfor kan de translationelle forskydningsindikatorer allerede vise et
OK før statusindikatoren gør det.

Hældningsindikatorer

Long. Angle- og Lat. Angle-hældningsindikatorerne angiver den nu-
værende rotation af patienten.
Hældningsindikatorerne for Lat. og Long. kan kun kompenseres,
hvis PerfectPitch eller ExacTrac Robotics er tilgængelige. Hvis du
ikke har PerfectPitch eller ExacTrac Robotics, kan du enten forsø-
ge at genjustere patienten på briksen eller tilpasse de rotationelle
tærskler i patientindstillingerne.
Forskydningsindikatoren forbliver grå, når der stadig er behov for
røntgenverifikation. I modsat fald viser den et grønt OK, hvis afvigel-
sen ligger under den rotationelle IR-nøjagtighedstærskel, som er de-
fineret i patientindstillingerne.

Couch Angle-indikatoren viser patientens absolutte lodrette vinkel.
Afstandsbjælken er centreret omkring:
• Standardplaceringen (0° eller 180°), når præpositioneret (indikeret

ved PrePos:).
• Standardplaceringen (0° eller 180°), når positioneret, men ingen

stråle er forberedt.
• Den planlagte briksvinkel for den forberedte stråle, når positioneret

(indikeret ved Plan:).
Forskydningsindikatoren forbliver grå, når der stadig er behov for
røntgenverifikation. I modsat fald viser den et grønt OK, hvis afvigel-
sen ligger under den rotationelle IR-nøjagtighedstærskel, som er de-
fineret i patientindstillingerne.

Advarsel
Placerings- og vinkelindikatorerne viser patientkoordinatsystemværdier i
overensstemmelse med IEC 61217. Så snart bordet er drejet ud af standardpositionen, vil
værdierne, som angives af patientkoordinatsystemet, adskille sig fra dem, der angives af
den lineære accelerators koordinatsystem.

Advarsel
Briksvinklen vises i ExacTrac i overensstemmelse med den skala, der anvendes af din
lineære accelerator. Standardplaceringen kan derfor være 0° eller 180°, og den positive
rotation kan være med uret eller mod uret. Systemet er tilpasset for at matche din lineære
accelerator under accept.

Statusindikatorer

Statusindikatorer til justering af behandlingsisocenteret i forhold til den lineære accelerators
isocenter finder du øverst til højre på skærmen.
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Indikator Funktion

Hvis du har købt automatisk brikspositionering til Varian ETR/Varian
Exact-briks (se side 73), kan du aktivere automatisk præpositione-
ring af briksen i behandlingsrummet, når dette ikon vises.

Under positionering vises dette ikon, hvis den translationelle nøjag-
tighed er lav:
• Grænsen for ET-positioneringsstjernen, ET-positioneringsen-

heden og kropsmarkører er defineret i patientindstillingerne (se si-
de 142).

• Grænsen for den rammeløse strålekirurgiske positioneringsen-
hed er 1,0 mm.

Hvis dit ExacTrac-system ikke er udstyret med automatisk briksposi-
tionering, kan du præpositionere briksen manuelt, når dette ikon vi-
ses.

Under positioneringen vises dette ikon, hvis den rotationelle nøjagtig-
hed (Lat., Long. og Couch Angle) er lav. Grænsen er defineret i pa-
tientindstillingerne.

Under positionering vises dette ikon, hvis nøjagtigheden reduceres:
• Grænsen for ET-positioneringsstjernen og ET-positionerings-

enheden er 0,7 mm.
• Grænsen for den rammeløse strålekirurgiske positioneringsen-

hed er 0,5 mm.
• Grænsen for kropsmarkører er defineret i patientindstillingerne (se

side 142).

Under positioneringen vises dette ikon, hvis den rotationelle nøjagtig-
hed (Lat., Long. og Couch Angle) er reduceret. Grænsen er define-
ret i patientindstillingerne.

Hvis dit ExacTrac-system indeholder røntgen- eller keglestråle-CT-
funktionalitet, angiver dette ikon, at du kan fortsætte med korrektion,
når præpositionering er afsluttet.

Dette indikerer, at isocenteret befinder sig på den planlagte behand-
lingsposition.
Dette ikon vises, hvis længden af den translationelle vektor (som er
den vektor, der er resultatet af den lodrette, længdemæssige og late-
rale forskydning) ligger under den translationelle nøjagtighedstær-
skel, som er defineret i patientindstillingerne og ikke for hver enkelt
forskydning.
Derudover skal hver af vinklerne for Long., Lat. og Couch Angle lig-
ge under IR-vinkeltærsklerne, der er defineret i patientindstillingerne.
Behandlingsstrålen må ikke aktiveres medmindre OK-ikonet vises.
BEMÆRK: For gengivelser afhænger OK-tegnet af vektorens læng-
de, og afstandsbjælkerne er afhængige af de individuelle værdier.
Det kan forekomme, at alle afstandsbjælker viser OK, uden at OK-
ikonet vises. I så tilfælde skal du manuelt bringe briksen tættere på
0. 
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Indikator Funktion

Dette ikon vises, hvis Automatic Treatment Beam Interlock er aktiv
i patientindstillingerne og aktiveret, og hvis røntgenovervågning er
uden for toleranceværdien.

Sammenkoblingssymboler

Afhængigt af systemkonfigurationen kan statusikonerne også omfatte sammenkoblingssymboler i
højre side.

Figur 91 

Symbol Funktion

Dette symbol er grønt (strålen stoppes ikke),
hvis:
• Statusikonet OK vises, og
• Hvis Automatic Treatment Beam Interlock

er aktiveret for røntgenovervågning, og rønt-
genovervågning er inden for toleranceværdi-
en.

BEMÆRK: På installationer i Japan er symbo-
let rødt (MV-strålen stoppes), når der optages
røntgenbilleder i ExacTrac. 

BEMÆRK: MV-sammenkoblingen kan ophæ-
ves manuelt ved at klikke på ikonet og bekræf-
te den første meddelelse. Den er ophævet, så
længe den anden meddelelse er åben. Når den
anden meddelelse lukkes, er MV-sammenkob-
lingen igen aktiv. 

kV/DOOR-sammenkoblingen kan være aktiv,
fordi døren til beskyttelsesrummet er åben (af-
hængigt af konfigurationen).
Ved integrerede Elekta-enheder forhindrer
sammenkoblingen derudover røntgenbilledop-
tagelse i ExacTrac, når bordbremsen ikke er
låst, eller der tages XVI-billeder.
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OK-ikon for flowchart

Dette flowchart giver et overblik over statusikonet i ExacTrac og afhængigheden af
arbejdsgangstrinene og positioneringsnøjagtigheden af patienten.
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Figur 92 
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Håndtering af rotationelle afvigelser uden ExacTrac Robotics eller PerfectPitch

Hvis ExacTrac anvendes uden PerfectPitch eller ExacTrac Robotics, kan de rotationelle
afvigelser ikke kompenseres automatisk. For at statusindikatoren skal opnå OK, kan den
rotationelle IR-nøjagtighedstærskel tilpasses. Ved høje rotationelle afvigelser anbefaler Brainlab,
at patienten genjusteres på briksen. Tag nye røntgenbilleder, og anvend potentielle forskydninger i
sådanne tilfælde.

Behandlingsgodkendelse (kun ADI)

Hvis du anvender ExacTrac på et Varian Clinac eller Varian TrueBeam-system, der er udstyret
med grænseflade til hjælpeenhed (ADI), skal ExacTrac godkende behandlingen for den aktuelle
strålingsstråle. Hvis ADI konfigureres på en Varian lineær accelerator, og ExacTrac ikke bruges til
positionering, så skal ExacTrac køre for at kunne godkende anmodningerne fra Varian.
Så længe der ikke er indført en patient i ExacTrac, vil den altid automatisk godkende enhver
anmodning fra Varian-siden. Når der er indført en patient i ExacTrac, kontrolleres patientens
position, og den vil kun godkendes automatisk, når systemet har tillid til patientes position (dvs.
OK ikon).
ExacTrac kan ikke verificere patientens position for felter, der er ukendte for ExacTrac (for
eksempel felter, der er tilføjet efter planeksport til ExacTrac, eksempelvis opsætningsfelter i
MOSAIQ), og de vil derfor ikke godkendes automatisk.
Hvis du ønsker at tilsidesætte den automatiske godkendelsesfunktion, skal du trykke på F8-tasten
for at se en dialog til at sende en manuel godkendelse. Det er ikke muligt at sende en forskydning
igen efter du har trykket på F8, da den lineære accelerator ikke godkender den som følge af en
allerede godkendt stråle.
BEMÆRK: Godkendelse vil kun accepteres af Varian-siden, når den er i Clinac Ready-tilstand. 

BEMÆRK: Hvis ExacTrac-arbejdsstationen eller softwaren ikke kan startes efter gentagne
forsøg, kan du kontakte Varian support. Brainlab ExacTrac skal fjernes fra listen over
konfigurerede ADI-enheder på den lineær accelerator, for at du kan fortsætte behandlingerne
uden ExacTrac. 

Sådan foretages justering i forhold til isocenter

Trin

1.

Kontrollér, at vedhængsikonet eller Low Accuracy vises øverst til højre på skærmen.

2.

Justér briksen:
• Når det gælder Varian Exact/ETR-brikse, skal du trykke på aktiveringsknapperne på

begge sider af vedhænget for at aktivere automatisk briksbevægelse (se side 73).
• For TrueBeam lineære acceleratorer. Tryk på Restart Positioning for at åbne den dia-

logboks, der er ansvarlig for automatisk briksbevægelse (se side 203).
• Ellers skal du flytte briksen manuelt i overensstemmelse med oplysninger på forskyd-

ningsindikatorerne (se side 194).
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Trin

3.

Efter briksjustering skal du sikre, at:
• Det orange kryds angiver behandlingsisocenteret, der er placeret i midten af den lineæ-

re accelerators blå trådkors.
• Placeringen af kropsmarkørerne, som er defineret i billeddataene (blå krydser), stem-

mer overens med placeringen af de kropsmarkører, der er fastgjort på patienten (røde
kugler).

BEMÆRK: I tilfælde af hudforskubbelse, kan placeringen af kropsmarkører, som er fast-
gjort på patienten, afvige en smule fra placeringen af kropsmarkører i billeddataene, selv-
om patienten er placeret i isocenter. 

4.

Proceed with X-ray eller OK er angivet øverst til højre på skærmen. Disse ikoner vises,
når:
Afvigelsen mellem behandlings-isocenteret og den lineære accelerators isocenter er min-
dre end nøjagtighedstærsklen for det valgte referencesystem (se side 195).
Nøjagtigheden er blevet opretholdt i mindst fem sekunder.

Sikkerhedsnoter

Hvis den infrarøde kameraforbindelse ikke er etableret inden for ti sekunder, vil der vises
en advarsel. Patienten må ikke behandles, hvis dette sker.

Advarsel
Overvåg altid automatisk briksbevægelse ved at kigge skiftevis på ExacTrac-skærmen og
kameravisningerne i rummet. Hvis systemet lader til at få briksen til at bevæge sig i
overdreven grad, skal processen med automatisk positionering omgående stoppes, og
positionering skal fortsættes inde fra beskyttelsesrummet til den lineære accelerator.

Advarsel
Patienten må ikke behandles, før der er foretaget en røntgenkorrektion.

Advarsel
Manuel godkendelse må kun anvendes, hvis det er uundgåeligt. Hvis det er nødvendigt at
godkende manuelt ved at trykke på F8, skal du omhyggeligt sørge for, at patienten er
positioneret korrekt i forhold til den valgte stråle, isocenter samt briksvinkel, da ExacTrac
ikke verificerer dette i sådanne tilfælde.

Næste trin

Hvis patienten bevæger sig ud af isocenterpositionen, skal du gentage præpositioneringen ved at
klikke på Restart Positioning i navigationspanelet.
Du kan nu fortsætte med røntgen- eller keglestråle-CT-korrektion, men hvis dit ExacTrac-system
ikke indeholder røntgenfunktionalitet, skal du fortsætte direkte med patientbehandling.

Advarsel
Nøjagtighedsniveauet i ExacTrac-systemer, der ikke inkluderer røntgenfunktionalitet, er i
høj grad afhængig af de morfologiske forhold i den pågældende patient. Forskubning af
hud og ændringer i patientens anatomi eller position i forhold til oplysningerne i CT-
scanningen kan resultere i positioneringsunøjagtigheder, der er betydeligt større end dem,
der registreres under systemaccept vha. et stramt fantom.

Advarsel
Røntgen- eller keglestråle-CT-korrektion og -verificering er obligatorisk ved rammeløs
strålekirurgi, idet placeringen af den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed kan
variere lidt mellem fraktioner, ligesom den kan variere mht. placeringen af den rammeløse
SRS CT/Angio lokalisator og målpositionering, der tilsluttes under CT-scanning. Det er ikke
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tilladt kun at anvende infrarød sporing, hvis du bruger den rammeløse strålekirurgiske
positioneringsenhed som referencesystem.

Advarsel
Kontrollér altid, at ExacTrac bekræfter målpositionen ved at vise ”OK”-ikonet. Du må ikke
behandle patienten, hvis OK-ikonet ikke vises. Om nødvendigt, gentages
genpositioneringstrinnene ved at klikke på Restart Positioning.
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9.8 Behandlingsoplysninger

Generelle oplysninger

Du kan få en hurtig oversigt over DICOM-behandlingsplanen fra Treatment Information-fanen.

Treatment Information-fanen

Figur 93 
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9.9 Automatisk briksbevægelse for Varian TrueBeam-
lineære acceleratorer

Generelle oplysninger

For TrueBeam-lineære acceleratorer anvender ExacTrac ADI-protokollen (Auxiliary Device
Interface - grænseflade til hjælpeenheder) til at sende briksbevægelsesanmodninger til
behandlingsprogrammet.
Den automatiske positioneringsprocedure er angivet af dialogboksen ADI-positionering (se Figur
94). ExacTrac skal køre for at kunne autorisere behandlinger på den lineære accelerator vha.
ADI-grænsefladen til alle patienter.
BEMÆRK: For TrueBeam lineære acceleratorer iberegner OK-statussen i ExacTrac den
rotationelle afvigelse for den aktuelle patientstøttevinkel fra den oprindeligt planlagte (DICOM-
plan). 

ADI automatiske positioneringstilstande

Tilstand Anvendt til

AutoPrepositioningMode

Anvendes til præpositionering af patienten:
• Kontrollerer at plan- og isocentervalget er korrekt.
• Ingen kompensation af lodret vinkelafvigelse.
• Ingen planopdatering efter målpositionen er nået.

AutoPositioningMode

Anvendes til endelig indledende og intra-fraktionel patientpositio-
nering:
• Anvendes efter patientpositionering er blevet korrigeret ved rønt-

gen/keglestråle-CT.
• Kontrollerer at plan- og isocentervalget er korrekt.
• Kompensation af vinkelafvigelse (briksvinkel).
• Muligt for alle briksvinkler: Roterer patienten til den planlagte DI-

COM-vinkel.
• Planopdatering efter målposition er nået, når ExacTrac er sikker.

AutoPhantomPositioning-
Mode

Anvendes til fantompositionering
• Ingen kontrol af at planen er korrekt.
• Roterer lodret vinkel, så fantomet roteres til 0° iht. lineær accele-

rator-konventionen CCW0 (se side 321).
• Ingen planopdatering efter målpositionen er nået.

BEMÆRK: Hvis ExacTrac-arbejdsstationen eller softwaren ikke kan startes efter gentagne
forsøg, kan du kontakte Varian support. Brainlab ExacTrac skal fjernes fra listen over
konfigurerede ADI-enheder på den lineær accelerator, for at du kan fortsætte behandlingerne
uden ExacTrac. 

Anvendelse af ADI-positioneringsdialogboksen

ADI-positioneringsdialogboksen kan anvendes i følgende situationer:

ExacTrac Tilstand

Patientpositioneringsskærm
(fanen IR Positioning)

Præpositionering:
Klik på Restart Positioning.

AutoPrepositioningMode
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ExacTrac Tilstand

Positionering:
• Starter automatisk, når du åbner

fanen IR Positioning (efter rønt-
genkorrektion, isocentervalg,…)

• Manuelt, ved at klikke på Restart
Positioning

AutoPositioningMode

Virtuel isocenter-positionering
Præpositionering:
Klik på Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Flyt isocenter-fantom til isocen-
ter-position Klik på Start Positioning. AutoPhantomPositio-

ningMode

Flyt røntgenfantom til røntgen-
position Klik på Start Positioning. AutoPhantomPositio-

ningMode

Alle tre tilstande anvender højst tre gentagelser af briksbevægelsesanmodninger for at nå målet.
Når behandlingsapplikationen har meddelt ExacTrac, at der er udført en briksbevægelse, og
ExacTrac kontrollerer, om positionen/rotationen allerede er nået. Hvis den ikke er nået endnu og
det maksimale antal forsøg ikke er opbrugt, sender den en ny briksbevægelsesanmodning.
• Efter vellykket bevægelse lukker ADI-positioneringsdialogboksen automatisk.
• Hvis den ikke er vellykket, forbliver dialogboksen åben med en advarselsmeddelelse (se side

206).

ADI-positioneringsdialogboksen

③

②
①

Figur 94 

Nr. Komponent

① Titelvisningstilstand

② Statusmeddelelse

③ Interrupt/Close

Statusmeddelelser

Kolonnen Afbrudt i statusmeddelelsestabellen nedenfor angiver, om den automatiske
positioneringsprocedure fortsætter, efter fejlen er rettet eller ej. 
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Afbrudt? Betydning

Nej
Efter fejlen er blevet rettet (for eksempel ved fejlen ”No Beam prepared. Prepa-
re Beam.” klargøres en stråle), fortsætter den automatiske positioneringspro-
cedure.

Ja
Den automatiske positioneringsprocedure blev stoppet. For at genstarte auto-
matisk positionering lukkes dialogboksen, og der trykkes på Restart Positio-
ning igen. Knappen Interrupt omdøbes i dette tilfælde til Close.

Statusmeddelelse Tilstand Afbrudt

ADI Not Connected ADI-forbindelse blev ikke etableret. Ja

ADI Misconfiguration

ADI-forbindelsen mellem ExacTrac og den lineære acce-
lerator kunne ikke etableres, da der er et misforhold i
konfigurationen af TrueBeam og ExacTrac. (F.eks. den
ene er konfigureret til at korrigere 6 graders frihed, og
den anden er konfigureret til kun at korrigere 4 graders
frihed.)

Ja

Interrupted

Automatisk positionering blev afbrudt (eksempelvis ved
at trykke på Cancel på behandlingskonsollen). For at
genstarte automatisk positionering lukkes dialogboksen
og der trykkes på Restart Positioning igen.

Ja

No plan loaded Ingen plan er indlæst på TrueBeam. Ja

Wrong plan loaded

Den indlæste plan på TrueBeam matcher ikke den indlæ-
ste patientplan i ExacTrac.
Til denne sammenligning kontrollerer ExacTrac, om DI-
COM-planeksempel UID’en leveret fra den lineære acce-
lerator via ADI svarer til DICOM-planeksempel UID’en
(henholdsvis til en af de, der henvises til) fra DICOM-pla-
nen af den aktuelt indlæste patient i ExacTrac.

Ja

No Beam prepared.
Prepare Beam

Der er ingen felter/stråler klargjort på TrueBeam. Tryk på
Prepare-knappen på det dertil indrettede tastatur i True-
Beam-systemet.

Nej

Unknown beam pre-
pared

Den klargjorte stråle på TrueBeam er ikke kendt af Exac-
Trac DICOM-planen, så ExacTrac kan ikke give automa-
tisk positionering.

Ja

Wrong Isocenter se-
lected

Det valgte isocenter i ExacTrac svarer ikke til den klarg-
jorte stråle på TrueBeam. Ja

Enable Motion to mo-
ve Couch

En briksbevægelse er sendt til TrueBeam. ExacTrac
venter på, at der udføres en briksbevægelse. Se side
207.

Nej

Beam is already au-
thorized.

Strålen, der er klargjort på TrueBeam, er allerede god-
kendt af ExacTrac.
Du er nødt til at returnere den klargjorte tilstand ved at
trykke på knappen Preview på TrueBeam-systemets ta-
statur. Bagefter bruges Prepare-knappen på TrueBeam-
systemets tastatur til at klargøre strålen igen.

Ja

IR Position is not va-
lid ExacTrac kan ikke spore patienten/værktøjet ordentligt. Nej

Averaging Position ExacTrac udjævner patientpositionen i to sekunder. Nej

Position not reached.
(Not updated.)

Den automatiske positioneringsprocedure var ikke vellyk-
ket. Nogle afvigelser er stadig over tærsklen. Ja
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Sådan forbereder du dataudveksling

Dataudveksling med den lineære accelerator for briksbevægelse og planopdatering kan kun
udføres, når den lineære accelerator er i Mode Up/Prepare-tilstand. Navnet på den forberedte
stråle vises i feltet Beam (se Figur 90). Sådan forberedes et felt på den lineære accelerator:

Trin

Vælg feltet i behandlingsapplikationen og tryk på Prepare-knappen på TrueBeam-systemets ta-
statur.

Automatisk briksbevægelse for Varian TrueBeam-lineære acceleratorer
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9.9.1 Aktivering af briksbevægelse

Generelle oplysninger

Når forskydningen er blevet sendt til TrueBeam lineær accelerator, skal du bruge vedhænget i
behandlingsrummet eller det dertil indrettede tastatur i konsolområdet til at aktivere
briksbevægelsen.

Brug af TrueBeam briksvedhæng

Dette afsnit beskriver, hvordan man aktiverer automatisk briksbevægelse med briksvedhænget til
Varian TrueBeam lineær accelerator. Kun de kontroller, der er nødvendige for at udføre
automatisk brikspositionering i kombination med ExacTrac, er forklaret. For yderligere oplysninger
vedrørende dette briksvedhæng, såvel som for almindelige sikkerhedsforanstaltninger, henvises
der til systemdokumentationen, der fulgte med din accelerator.

①

Figur 95 

Nr. Komponent

① Briksvedhæng

Når ExacTrac har sendt en forskydning til TrueBeam-systemet, tændes Motion Selection-
knapperne til Couch Linear eller Couch Rotation automatisk. Mens der samtidig trykkes og
holdes nede på begge Bevægelsesaktiverende bjælker på vedhænget, trykkes der én gang på
Motion Selection-knappen.

①

①

Figur 96 

Nr. Komponent

① Bevægelsesaktiverende bjælker

Når målpositionen er nået, lyser Move Couch-knappen ikke længere.

Advarsel
Kontrollér altid, at ExacTrac bekræfter målpositionen ved at vise ”OK”-ikonet. Du må ikke
behandle patienten, hvis OK-ikonet ikke vises. Om nødvendigt, skal du gentage
genpositioneringstrinnet ved at klikke på Restart Positioning-knappen igen.
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Brug af TrueBeam-konsollen

Dette afsnit beskriver, hvordan man aktiverer automatisk briksbevægelse fra konsollen i Varian
TrueBeam lineær accelerator. Kun de kontroller, der er nødvendige for at udføre automatisk
brikspositionering i kombination med ExacTrac, er forklaret. For yderligere oplysninger
vedrørende denne konsol, såvel som for almindelige sikkerhedsforanstaltninger, henvises der til
systemdokumentationen, der fulgte med din accelerator.

Figur 97 
Når ExacTrac har sendt en forskydning til TrueBeam-systemet, tændes bevægelsesvalg-
knapperne til Couch Linear eller Couch Rotation automatisk. Tryk på bevægelsesvalg-knappen
én gang, og aktivér derefter automatisk briksbevægelse ved at trykke på begge
bevægelsesaktiverende knapper på konsollen samtidigt.

①

③

②

Figur 98 

Nr. Komponent

① Couch Linear-knap

② Couch Rotation-knap

③ Motion Enable-knapper

BEMÆRK: Baseret på ”tolerancetabellen” konfigureret på TrueBeam lineær acceleratoren, skal
nogle bevægelser aktiveres i behandlingsrummet, så som når der er involveret briksrotationer
eller store korrektionsforskydninger. 
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10 RØNTGENKORREKTION
10.1 Røntgenbilledoptagelse

Generelle oplysninger

Når patienten er blevet præpositioneret, kan du udføre røntgenbaseret korrektion af patientens
placering, hvis du har licenseret denne funktion.
Baseret på en CT-skivetykkelse på 3 mm eller derunder, kan røntgenkorrektion reducere
afvigelser til mindre end 1,5 mm og normalt 1,0 mm i alle retninger, når der positioneres stive
kropsfantomer. For at opnå den præcise nøjagtighed, som du kan opnå med din maskine, skal du
konsultere acceptprotokollen, der blev afsluttet under installationen. Ved positionering af en
virkelig patient, kan den samlede placeringsafvigelse være større, f.eks. ved behandling af mobile
læsioner.
Denne afvigelse omfatter ikke leveringsunøjagtigheden fra de isocentriske afvigelser, som den
lineære accelerator frembringer med gantry- og/eller bordrotationer. Vedrørende disse værdier
henvises der til den medfølgende information fra producenten af din lineære accelerator eller dine
egne Winston-Lutz-test.
BEMÆRK: Inden du tager røntgenbilleder, skal du sørge for, at portalbillederne, XVI/OBI og
gantryet ikke blokerer røntgenstrålen. Portalbilleddannelsespaneler og XVI/OBI-paneler skal
foldes ind. Tag ikke røntgenbilleder og keglestråle-CT-billeder eller MV-billeder på samme tid. 

Sådan aktiverer du røntgenkorrektion

Trin

1.

For at aktivere røntgenkorrektion skal du trykke på X-Ray Correction i fanen IR Positio-
ning, når statusikonerne Proceed with X-ray vises.
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Trin

2.

ExacTrac konfigurerer automatisk røntgengeneratorens eksponeringsparametre i hen-
hold til patientindstillingerne.
Du kan anvende en forudindstilling til røntgengeneratoren (se side 122) på fjernstyrede
røntgengeneratorsystemer:

①

• For at anvende en forudindstilling, dobbeltklikkes der på den for at kopiere den til gene-
ratorindstillingerne.

• Den samme værdi anvendes til begge generatorer. Du kan dog angive en forskellig
værdi til hver, hvis du klikker på link-ikonet ①, så det vises som et knækket link.

• Når du trykker på Apply eller OK, overføres værdierne til generatorerne og angives
som standard for fremtidige røntgenbilledoptagelser.

Røntgenbillede

Figur 99 

Overophedning af røntgenrør

For at forhindre, at røntgenrøret overophedes, er der i ExacTrac implementeret en mekanisme,
der er baseret på rørets specifikke opvarmnings- og afkølingskurve. Hvis røret bliver for varmt,
tillader ExacTrac ikke yderligere røntgenbilledoptagelser. Røret skal køle af i et par minutter, før
der kan tages yderligere røntgenbilleder.

Røntgenbilledoptagelse
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Sikkerhedsnoter

Advarsel
Røntgenkorrektion skal udføres forud for hvert behandlingstrin med en ny
behandlingsposition eller briksvinkel.

Advarsel
Røntgenkorrektion og -verifikation er obligatorisk ved rammeløs strålekirurgi, idet
placeringen af den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed kan variere lidt mellem
fraktioner, ligesom den kan variere med henblik på placeringen af den rammeløse SRS CT/
Angio lokalisator og målpositioneringsanordning, der tilsluttes under CT-scanning.

Advarsel
For at sikre den største nøjagtighed, når infrarød positionering er afsluttet, skal der udføres
røntgenkontrol, hver gang briksen drejes eller patientplaceringen justeres.

Advarsel
ExacTrac er ikke et diagnostisk system. Røntgenbillederne bør ikke anvendes som
grundlag for patientdiagnostik.
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10.1.1 Kropsmarkøroptagelse

Generelle oplysninger

Hvis du bruger kropsmarkører som referencesystem, og markørernes placering på patientens hud
ikke stemmer overens med oplysningerne i scanningsbillederne, kan patientens placering ikke
opdateres, og en tilsvarende fejlmeddelelse vil vises.

Figur 100 
Hvis dette sker, skal du optage en ny markørkonfiguration. Hvis du bruger kropsmarkører som
referencesystem, men der ikke er defineret nogen kropsmarkører for patienten, skal du også
optage markørkonfigurationen for at anvende forskydninger og for at spore patientens placering. I
sådanne tilfælde skal markørkonfigurationen optages for hver behandlingssession, inden der kan
optages røntgenkorrektionsbilleder.

Før du går i gang

Før du fortsætter, skal du kontrollere, at:

Trin

1. Den korrekte patientfil for den patient, der skal behandles, er blevet indlæst (se side 127)

2. Patienten er blevet præpositioneret korrekt i isocenteret (se side 175)

3. Tryk på Yes for at optage en ny infrarød markørkonfiguration til denne patient

Sådan optages en ny markørkonfiguration

Trin

1.
Kontrollér, at patienten er præpositioneret korrekt i forhold til den lineære accelerators iso-
center (se side 175).
Patienten skal ligge stille under denne procedure.

2. Tryk på Next for at opdatere patientplaceringen. Du sendes derefter direkte videre til rønt-
genbilledoptagelse (se side 216).

Advarsel
Hvis opdatering af patientplaceringen mislykkes, skal du kontrollere, at patientens
indlæste data matcher med patienten. Du skal være helt sikker på, at de rigtige data er
indlæst, før du fortsætter. Behandling af patienten med forkerte data kan resultere i
alvorlige personskader eller dødsfald.

Røntgenbilledoptagelse
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Optagelse af en ny markørkonfiguration

Figur 101 
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10.1.2 Optagelse af positioneringsenhed

Generelle oplysninger

Hvis du bruger ET-positioneringsenhed og positioneringsarm som dit referencesystem, vises
et live videofeed, hvor du kan verificere, at enheden er korrekt positioneret.

Referenceværktøjsskærm

Figur 102 

Røntgenbilledoptagelse
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Sådan udføres verificering

Trin

1.

Vælg Reference Star/Array i skærmbilledet Set Positioning Defaults under Patient
Settings.

BEMÆRK: Hvis referencestjernen er monteret på briksen inden røntgenkorrektion (angi-
vet som synlig i værktøjsikonet), vil referenceværktøjsskærmen ikke åbnes, og enhedens
position vil gemmes automatisk. 

2. Verificer, at patienten er blevet præpositioneret korrekt i isocenteret (se side 175).

3. Referenceværktøjsskærmen åbnes automatisk, når du trykker på røntgenkorrektion, in-
den positioneringsenheden monteres på briksen.

4.
Bekræft, at positioneringsenheden er beliggende tæt på behandlingsområdet. Fordi ET-
positioneringsstjernen og positioneringsarmen ikke er radiogennemsigtige, skal du
sikre, at de ikke hindrer røntgenbilledoptagelse.

5.

Når patienten og enheden begge er positioneret korrekt, skal du trykke på Next for at op-
datere markøroptagelsen:
• Denne procedure vil tage et par sekunder og angives med en statuslinje.
• Positioneringsenheden kan nu bruges til at spore briksbevægelse.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Da ET-positioneringsenheden og positioneringsarmen og ET-positioneringsstjernen og
positioneringsarmen kun kan angive brikspositionen, skal du sørge for, at patienten ikke
bevæger sig under behandlingen. Kontrolrummets videomonitorer kan anvendes til dette
formål.

Advarsel
Flyt ikke positioneringsenheden i forhold til patienten, når enhedens position er blevet
bekræftet. Ellers kan der opstå fejl i patientpositionering, som kan resultere i forkert
patientbehandling.

Advarsel
Sørg for, at positioneringsenheden eller referencestjernen ikke anbringes for tæt på
gantryet. Hvis enheden/stjernen støder sammen med gantryet, kan patienten blive anbragt i
en forkert position, eller der kan være fare for, at patienten støder sammen med gantryet.

RØNTGENKORREKTION
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10.1.3 Røntgenbilledoptagelse

Røntgendannelse skærmbillede

ExacTrac konfigurerer automatisk eksponeringsindstillingerne i henhold til patientindstillingerne.
Du kan se billederne taget af begge generatorer i et enkelt trin.

Figur 103 
BEMÆRK: Røntgenoptagelsen kan blive deaktiveret. Dette kan ske, hvis en ukendt stråle
forberedes, eller hvis kV/DOOR-sammenkoblingen er aktiv (rødt sammenkoblingsikon, se side
197). 

Sådan optages røntgenbilleder

Trin

1.
Kontrollér, at patienten er præpositioneret korrekt i forhold til den lineære accelerators iso-
center (se side 175).
Patienten skal ligge stille under denne procedure.

2.

Kontrollér og verificér det automatisk valgte røntgenenerginiveau for begge røntgenrør.
Kontrollér, at det korrekte kV-niveau anvendes under røntgenoptagelse:
• Hvis kV-niveauet er for lavt, kan patientvævet være synligt på røntgenbillederne.
• Dette kan føre til ukorrekt billedfusion (se side 219), fordi det kan være vanskeligt at

skelne blødt væv som f.eks. hovedbunden fra knoglestrukturer som f.eks. kraniet.
For at ændre et røntgenbillede skal du trykke på Modify for enten det venstre eller højre
rør, og derefter på Apply for at gemme de ændrede indstillinger.

3. Dan røntgenbillederne på konsollen ved at trykke på røntgenudløserknappen, indtil rønt-
genbilledet vises på skærmen.

4. Justér billedets kontrast efter behov (se side 236).

5. Tryk på Next for at fortsætte til billedfusion.

Røntgenbilledoptagelse
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Understøttede værdier

mAs mA Understøttede ekspone-
ringstider [ms] (afhængigt af
konfigurationen)

0,63 21 30

0,8 26 30

1 33 30

1,25 41 30

1,6 53 30

2 20 100

2,5 25 100

3,2 32 100

4 40 100

5 50 100

6,3 63 100

8 80 100

10 100 100

12,5 125 100

16 160 100

20 200 100

25 250 100

32 320 100

40 400 100

50 500 100

63 420 150

70,95 473 150

75 500 150

Den maksimale elektricitet i højspændingskredsløbet er ved 140 kV og 32 mAs. For 100 kV og 0,1
s er den maksimale mA 400.
kV-indstillingen kan justeres mellem 40 og 140 kV i trin på 1 kV.
Den nominelle røntgenspænding sammen med den højeste røntgenstrøm er 120 kV med en
strøm på 75 mAs.Den højeste røntgenstrøm sammen med den højeste røntgenrørspænding er 75
mAs med 120 kV.Den nominelle elektricitet givet som den højeste konstante elektriske
udgangseffekt i kilowatt, som højspændingsgeneratoren kan levere, til en indlæsningstid, der
svarer til den maksimale kliniske indlæsningstid ved 120 kV, er 65 kW.
ExacTrac overholder IEC 60601-2-68. Strålingsoutputtets uoverensstemmelser er inden for 5 %
af alle indlæsningsfaktorer.

Sikkerhedsnote

Hvis der anvendes tilbehør, skal du være opmærksom på, at der kan opstå negative effekter fra
materialer i røntgenstrålen.
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Advarsel
Når der optages røntgenbilleder, holdes eksponeringsknappen nede, indtil eksponeringen
er udført. Afslutningen på optagelsen angives af et ”bip”.

Sikkerhedsnoter

Installér videoovervågning eller lignende anordning for at sikre uhindret udsyn til patienten under
bevægelser fra uden for behandlingsrummet.

For at facilitere nøjagtig billedfusion skal billedkvaliteten forbedres ved at justere billedets
kontrast og windowing efter behov. Vær omhyggelig med at balancere kontrasten korrekt.

Når optagelsen af røntgenbilledet er begyndt, skal patienten forblive i samme position
under hele proceduren.

Advarsel
Husk altid at kontrollere, at det kun er patienten, der befinder sig inde i
behandlingsværelset, før du tager røntgenbillederne. Operatøren må kun optage
røntgeneksponeringer fra udenfor behandlingsværelset.

Advarsel
Hvis billeddoptagelsen mislykkes i tre forsøg, f.eks. hvis et helt billede ikke kan genereres,
skal du stoppe behandlingen og genkalibrere systemet. Hvis billedoptagelsen fortsat
mislykkes, skal du kontakte Brainlab-support.

Advarsel
Før du tager røntgenbillederne, skal du sikre dig, at synsfeltet mellem røntgenrørene og
fladpanelerne ikke er blokeret af gantryet, tilbehør eller andre tredjepartsenheder.
Kontrolrummets videomonitorer kan anvendes til dette formål. Husk at vælge det rigtige
røntgenrør på røntgenkonsollen til hvert ønskede billede.

Røntgenbilledoptagelse
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10.2 Røntgenbilledfusion

Generelle oplysninger

Under fusionstrinnet kan du sammenligne røntgenbillederne med den oprindelige CT-scanning.
Der findes flere valgmuligheder, som muliggør korrektion af den nuværende patientplacering:

Fusionstype Se

Knoglet
Hvis du ønsker at bruge knoglestrukturer som reference, kan
DRR-billederne, som er blevet genereret vha. importerede
CT-scanningsbilleder, sammenlignes med røntgenbillederne.

Side 223

Implanteret markør

Hvis du bruger implanterede markører som reference, kan
placeringen af implanterede markører eller stenter, der af-
mærkes i CT-billedsættet under implanteret markørdefinition
(se side 161), sammenlignes med de implanterede mark-
ørers nuværende position, som vist i de optagede røntgenbil-
leder.

Side 231

Stent

Hvis du bruger en stent som reference, kan placeringen sten-
ten, der afmærkes i CT-billedsættet under implanteret mark-
ørdefinition (se side 161), sammenlignes med den implante-
rede stents nuværende position, som vist i de optagede rønt-
genbilleder.

Side 220

Du kan skiftes mellem implantat-/stentfusion og knoglet fusion med de viste faner.
Du kan samtidig sammenligne aktuelle røntgenbilleder, overordnede DRR-billeder og DRR-
billeder begrænset til en interessevolumen (VOI).

Fusions- og forskydningsdetektion

① ②

Figur 104 

Nr. Komponent

① Fusion ved hjælp af knoglestruktur

② Fusion baseret på implanterede markører
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10.3 Billedfusion - knoglet og stent

Knoglet fusion

Placeringen af patientens knoglestruktur, som er defineret i CT-billederne, sammenlignes med
placeringen af de samme strukturer, der er synlige på røntgenbillederne.
De nye og gamle knogleplaceringer matches derefter for at beregne den krævede forskydning så
korrekt som muligt.

Stentfusion

Placeringen af en stent, som er blevet defineret på CT-billederne under definitionen af de
implanterede markører (se side 161), sammenlignes med placeringen af en stent, som er synlig
på røntgenbillederne. De nye og gamle stentplaceringer matches derefter for at beregne den

Billedfusion - knoglet og stent
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krævede forskydning så korrekt som muligt. Du skal først udføre knoglet fusion, og derefter
stentfusion for at danne et godt udgangspunkt.

Figur 105 
Stentfusion udføres på samme måde som knoglet fusion. En interessevolumen (VOI) er altid
defineret til en stent.
Ved brug af stentfusion skal du altid verificere fusionsresultatet ved hjælp af den gul/blå
overlejringsskydebjælke. Dette gør det muligt at verificere resultatet mellem den trunkerede og
den komplette DRR for at bekræfte et godt fusionsresultat.
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10.3.1 Billedvisninger

Billedvisninger

For knoglet eller stentfusion vises to visninger, der indeholder:
• DRR-billeder
• Røntgenbilleder

DRR-billeder genereres i hvert enkelt tilfælde således, at det viser den samme vinkel som det
tilsvarende røntgenbillede. Dette letter nøjagtig sammenligning og forhindrer, at patientrotation
bliver fejlagtigt fortolket som en translationel fejl.
Billeder kan være:
• Overlejrede (se side 223). Lignende interne strukturer kan derefter matches med henblik på at

beregne den krævede forskydning på korrekt vis.
• Begrænset (se side 225).

Når korrektionsforskydningen er blevet anvendt, vil patientplaceringen afvige fra den oprindelige
placering (f.eks. som angivet af den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og positionering til
rammeløse strålekirurgiske behandlinger).
Se side 228.

Justering af visningsforstørrelse

Valgmuligheder

For at justere forstørrelsen, klikkes i billedet og musehjulet bruges. Du kan panorere billedet
(gencentrere et billede, der er xoomet ind) med den mellemste museknap.

Sådan justerer du DRR- og markørindstillingerne

De DRR-billeder og implanterede markørindstillinger, som tidligere er blevet defineret for denne
patient (se side 152 and side 161), kan om nødvendigt justeres ved hjælp af Patient Settings-
knappen.

Sådan godkender du fusion

Når billedfusionen er fuldført, og den er blevet visuelt verificeret med henblik på nøjagtighed, kan
du aktivere afkrydsningsfeltet Approve (se side 230) for at bekræfte resultaterne, f.eks. til
faktureringsformål. Du kan også godkende fusion:
• Ved gennemgang af afsluttede patientbehandlinger (se side 373).
• Når du bruger enhver ordentligt konfigureret fjern arbejdsstation (se side 362).

Billedfusion - knoglet og stent
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10.3.2 Overlejringsindstillinger

Generelle oplysninger

Billedvisningen kan justeres ved hjælp af forskellige overlejringsfunktioner, der forenkler både
billeddatasammenligning og fusionsgennemgang.
Lignende interne strukturer kan derefter matches med henblik på at beregne den krævede
forskydning på korrekt vis.

Prøvebilleder

① ② ③

Figur 106 

Overlejringsfunktioner

Valgmulighed

DRR VOI - X-ray - DRR

Skydebjælke til at viser mere af:
• DRR-interessevolumen (VOI), når Use VOI er aktive-

ret, og en VOI er defineret (se side 153), eller
• Røntgen, eller
• DRR vises.

Add ① Add overlejrer røntgenbilledet på DRR-billedet. Begge
billeder vises i gråtoner.

Amber/Blue ② Overlejrer røntgenbilledet (vist i blåt) på DRR-billedet
(vist i gult).
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Valgmulighed

Spyglass ③

Viser en sektion af DRR for at lette sammenligningen
med røntgenbilledet.
• Lille kikkert kan flyttes ved at holde venstre museknap

nede og trækkes efter behov.
• Den lille kikkert kan også tilpasses ved hjælp af skyde-

bjælken Small -> Large.

Billedoverlejringsfunktionerne skal bruges til at verificere fusionsnøjagtighed i begge
billedvisninger, især hvis billederne indeholder en række lignende strukturer såsom
ryghvirvler.

Advarsel
Udfør ikke patientbehandling, medmindre nøjagtig billedfusion er mulig.

Billedfusion - knoglet og stent
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10.3.3 Begrænsningsfunktioner

Generelle oplysninger

Du kan udføre sikrere patientpositionering ved at begrænse den tilladte forskydning og udelukke
billedoplysninger om f.eks. underkæben, som kan føre til fusionsunøjagtigheder.

Begrænsningsfunktioner

Figur 107 

Sådan defineres en maksimal forskydning

Brug Fusion Limit-skydebjælken til at definere den maksimale tilladte billedforskydning, når du
matcher røntgen- og DRR-billeder under automatisk knoglet fusion.
Generelt anbefales en højere værdi for at muliggøre en fleksibel korrektionsforskydning under
fusion.
Men hvis billederne indeholder en række lignende strukturer, f.eks. ryghvirvler, anbefales der en
lavere værdi for at undgå et forkert fusionsresultat.
Se side 450.

Advarsel
Hvis fusionsgrænseværdien er meget høj eller meget lav, er korrekt automatisk billedfusion
måske ikke mulig.

Sådan defineres et interesseområde (ROI) til knoglet fusion

Til knoglet fusion kan du definere et interesseområde (ROI) ved at udelukke bestemte strukturer i
billeddataene fra billedfusionen.

Trin

1. Tryk på Define ROI.

2.

I Region of Interest (ROI)-dialogboksen, der nu vises, skal du placere musemarkøren
over den struktur, der skal udelukkes.
En blå cirkel angiver det område, der vil blive trukket ind. For at justere størrelsen på den
blå cirkel, skal du bruge skydebjælken Min → Max.

3.
Ved at trykke på venstre museknap, trækker du et område ind, som skal udelukkes.
Hvis du vil slette en del af eller hele det område, som du har trukket ind, skal du trykke på
den højre museknap.

4. Området, der vises i rødt, vil nu blive udelukket fra den automatiske billedfusion.

5. For i stedet at bruge dette område til automatisk billedfusion og udelukke alle andre områ-
der skal du trykke på Invert.

6. For at bekræfte dine indstillinger og vende tilbage til skærmbilledet X-Ray/DRR Fusion
skal du trykke på OK.
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BEMÆRK: Når du udfører rammeløs strålekirurgi (se side 179), anbefales det, at
interesseområdefunktionen anvendes til at udelukke hovedbunden og kraniekanten med henblik
på at øge automatisk fusionsnøjagtighed. 

Region of Interest (ROI)-skærmbillede

Figur 108 

Sådan deaktiveres interesseområdet

Valgmuligheder

For at deaktivere visningen af interesseområde skal du trykke på Hide i ROI-området i Fusion &
Shift Detection-skærmbilledet. Det definerede interesseområde tages stadig i betragtning under
billedfusion.

For at udføre billedfusion uden at anvende et interesseområde skal du trykke på Clear i Region
of Interest (ROI)-skærmbilledet.

Se side 451.
BEMÆRK: Hver gang interesseområdet ændres, foretages der automatisk en ny billedfusion, der
anvender det nye interesseområde. 

Interesseområdets (ROI) funktion til forskellige briks-/bordvinkler

Et interesseområde defineres altid inden for et interval på 5°. Intervallerne defineres fra 0° til 4°, 5°
til 9° og så videre. Ved negative briksvinkler defineres intervallerne tilsvarende.
Det betyder, at for en ny briksvinkel skal et nyt interesseområde defineres. For at flytte briksen
tilbage til tidligere anvendte vinkler vil det tidligere definerede interesseområde blive genanvendt.

Anvendelse af interessevolumen

Aktivér afkrydsningsfeltet Use VOI for at vise den interessevolumen, der er defineret i
patientindstillingerne (se side 153). En VOI er altid defineret til stentfusion.
Brainlab anbefaler først at udføre en fusion med deaktiveret VOI efterfulgt af en fusion med
aktiveret VOI. I de fleste tilfælde giver den globale fusion en god udgangsposition til fusionen med
VOI.
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Ved brug af VOI-fusion skal du altid verificere fusionsresultatet ved hjælp af den gul/blå
overlejringsskydebjælke. Dette gør det muligt at verificere resultatet mellem den trunkerede og
den komplette DRR, hvilket hjælper med at undgå forveksling af anatomiske strukturer (f.eks.
tilstødende ryghvirvler)!
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10.3.4 Fusionsmetoder

Generelle oplysninger

Du kan fusionere røntgenbilleder med DRR-billeder med en af eller begge af følgende metoder:

Fusionsmetode Beskrivelse

Manuel fusion

Denne kan enten udføres alene eller som forberedelse
på efterfølgende automatisk fusion.
Manuel fusion beregner en lodret, længdemæssig og la-
teral forskydning.
Vinklede rotationer kan efterfølgende beregnes vha.
automatisk fusion.

Automatisk fusion

Denne kan enten udføres alene eller efter indledende
manuel fusion. Automatisk fusion beregner en lodret,
længdemæssig og lateral forskydning, samt vinklede ro-
tationer.

Sådan udføres manuel fusion

Trin

1. Tryk på Manual.

2. Brug billedoverlejringsfunktionerne (se side 223) for at forbedre synligheden.

3.

Placér musemarkøren i billedvisningen. Der vises nu et positioneringskryds.

4.

I venstre og højre billedvisning skal du trykke på venstre museknap og trække for at juste-
re placeringen af DRR-billedet, indtil det matcher røntgenbilledet.
Når du justerer et billedsæt udføres tilsvarende ændringer i de øvrige billedsæt, hvilket
sikrer, at begge visninger korrelerer.

Automatisk fusion

Trin

1. Tryk på Automatic.

2. Systemet justerer placeringen af DRR-billedet til at matche røntgenbilledet.
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Sådan verificeres fusionsresultater

Trin

1.

Den resulterende translationelle forskydning fra fusionen er angivet i Shift-området.

Brug billedoverlejringsfunktionerne (se side 223) til at verificere, at den manuelle fusion er
korrekt.
Hvis ExacTrac Robotics anvendes, og den beregnede forskydning overstiger grænserne
for højde og/eller rulning, vises den maksimale værdi, som kan korrigeres af ExacTrac
Robotics, ved siden af forskydningsresultatet (se side 290).
Hvis PerfectPitch anvendes, og den beregnede forskydning overstiger grænserne for
højde og/eller rulning, vises den maksimale værdi, som kan korrigeres af PerfectPitch,
ved siden af forskydningsresultatet.

2. Du kan til enhver tid fortryde fusionen ved at trykke på Reset i området Fusion. Manuel
og automatisk fusion kan nu begge atter vælges.

3.

Hvis fusionen er tilfredsstillende, fortsættes med fusionsgodkendelse.
BEMÆRK: Hvis ikke du anvendte hverken overlejringsskydebjælken eller spyglass til at
verificere fusionsresultatet, vil der vises en meddelelse, når du klikker på Next. Du skal
under alle omstændigheder altid verificere fusionsresultatet. 

Sikkerhedsnoter

Billedoverlejringsfunktionerne skal bruges til at verificere fusionsnøjagtighed i begge
billedvisninger, især hvis billederne indeholder en række lignende strukturer såsom
ryghvirvler.

Advarsel
Udfør ikke patientbehandling, medmindre nøjagtig billedfusion er mulig.

Advarsel
Automatiske billedfusionsresultater er ikke altid korrekte. På grund af forskellige årsager er
det altid muligt, at den automatiske billedfusion ikke producerer et gyldigt resultat. Hvis du
ikke inspicerer hvert enkelt fusionsresultat grundigt, kan det medføre dødsfald eller
alvorlig personskade for patientens vedkommende. Hvis du ikke er i stand til at bekræfte,
at billedfusionen er korrekt, skal du ikke fortsætte med behandlingen.

Advarsel
Ved behandling af mål i rygsøjleregionen skal du kontrollere, at billedregistreringen ikke
tager fejl mht. en ryghvirvel i kraniel eller kaudal retning. Inspicér ribbenene eller anden
synlig anatomi grundigt for at sikre, at de er identiske i DRR- og røntgenbillederne.
BEMÆRK: Hvis du er i tvivl om billedfusionens nøjagtighed, kan du vælge at verificere
patientplaceringen med en ikke-coplanar briksposition. På grund af den roterede briks vil du få en
anden visning af anatomien, som ofte kan være nyttig for at udelukke fusionsfejl. 
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Sådan godkender du en fusion

Trin

1. Hvis den beregnede forskydning betragtes som acceptabel ud fra et klinisk synspunkt,
kan du aktivere Check to approve fusion for at godkende det.

2.

Indtast det brugernavn og adgangskode, som du har fået af hospitalets netværksadmini-
strator (se side 123).

3.

Hvis du trykker på Next, før billedfusionen er blevet verificeret korrekt, bl.a. ved hjælp af
overlejringsfunktionerne (se side 223), vises en systembesked.

Tryk på No og verificér fusionen visuelt for at kontrollere nøjagtigheden vha. overlejrin-
gsfunktionerne.

4. Godkend billedfusionen som beskrevet ovenfor, og tryk på Next igen for at fortsætte.
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10.4 Implanteret markørfusion
10.4.1 Markørpositionering og -detektion

Generelle oplysninger

For at muliggøre korrektion af den nuværende patientplacering sammenlignes de afmærkede
markører, der er defineret i CT-billederne under implanteret markørdefinition (se side 161), med
de implanterede referencemarkører, som er synlige på røntgenbillederne.
De nye og gamle markørplaceringer matches derefter for at beregne den krævede forskydning så
korrekt som muligt.

Billedvisninger - implanteret markørfusion

Markørbaseret billedfusion anbefales, når PTV er mobil i forhold til patientens knoglestruktur.
Implanterede markørplaceringer afmærkes på røntgenbillederne på det sted, der er defineret i
patientindstillingerne (se side 164). Placeringen af de afmærkede markører kan derefter matches
til placeringen af de faktiske implanterede markører i røntgenbillederne med henblik på at beregne
den krævede forskydning på korrekt vis.
Billed-windowing kan også justeres for at forbedre markørbaseret billedfusion (se side 231).

Markørmuligheder

Figur 109 

Sådan udføres markørdetektion

Trin

1.

For at lette automatisk markørdetektion skal du justere gråniveaufordelingen i røntgenbil-
lederne ved hjælp af histogramikonet. Windowing beskrives på side 236. 

2.
Tryk på Automatic Marker Detection for at placere de grønne afmærkede markører på
den korrekte placering. Du skal altid verificere de registrerede placeringer af implanterede
markører.
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Trin

3.

Hvis en markør ikke er synlig på begge røntgenbilleder, vises en tilsvarende meddelelse,
der beder dig om at slette markøren for at undgå unøjagtig billedfusion.

BEMÆRK: Automatisk markørdetektion er ikke mulig, hvis der kun er defineret en enkelt
implanteret markør. 

Se side 439.

Verificér nøjagtigheden af de implanterede markørers registrerede positioner.

Scroll gennem de tilgængelige markører

Brug piletasterne til at rulle gennem de viste grønne markører.

• Den implanterede markør vises i lysegrøn og er afmærket med et markør-id.
• Andre implanterede markører vises som en mørkegrøn cirkel med et kryds og er også

afmærket med et markør-id.

De tilgængelige markører skal gennemgås meget nøje vha. piletasterne. For at forbedre
visningen skal du benytte zoom-ikonerne (se side 222).

Sådan definerer du nye markører

Tryk på Define Marker for at vende tilbage til definitionen af implanterede markører (se side 161).

Sådan ændres en markørs placering

Trin

1.
Hvis du vil flytte en afmærket markør manuelt, skal du vælge den i visningen ved hjælp af
musen, holde venstre museknap nede og placere markøren over den tilsvarende implan-
terede markør, der er synlig på røntgenbilledet.

2.
For at flytte alle afmærkede markører sammen uden at ændre deres rumlige forhold til hi-
nanden skal du trykke på Shift pattern, klikke i visningen med musemarkøren, holde
venstre museknap nede, og trække markørerne til den ønskede placering.

3.
Et grønt X angiver den tidligere placering i hvert enkelt tilfælde.

4. Tryk på Reset for at returnere markører til deres tidligere placeringer.
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Sådan slettes markører

Tryk på Delete for at fjerne den nuværende markør fra billeddataene.
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10.4.2 Implanteret markørfusion - markørdetektion og -fusion

Sådan udføres fusion

Trin

1. Justér de grønne afmærkede markørers placering, enten automatisk eller manuelt, som
beskrevet under side 232.

2.

Tryk på Fuse Marker, for at beregne den resulterende forskydning mellem markørerne,
som de er afmærket i CT-scanningerne, og som de er placeret i røntgenbillederne.
Hvis det detekterede markørmønster ikke svarer til markørmønsteret i CT-dataene, eller
hvis der er blevet defineret mindre end tre markører, anvendes et tyngdepunkt.

3.

Den resulterede forskydning er angivet i Shift-området.

Hvis ExacTrac Robotics anvendes, og den beregnede forskydning overstiger grænserne
for højde og/eller rulning, vises den maksimale værdi, som kan korrigeres af ExacTrac
Robotics, ved siden af forskydningsresultatet (se side 290).
Hvis PerfectPitch anvendes, og den beregnede forskydning overstiger grænserne for
højde og/eller rulning, vises den maksimale værdi, som kan korrigeres af PerfectPitch,
ved siden af forskydningsresultatet.

4. Verificér, at fusionen er korrekt. Du kan til enhver tid fortryde fusionen ved at trykke på
Reset Fusion i Fusion-området.

5. Hvis der er blevet defineret mindst tre markører, beregnes der også en tilsvarende rotatio-
nel forskydning.

6.
Hvis afkrydsningsfeltet Implanted Marker Fusion er deaktiveret i fanen Tilt Module i de
generelle indstillinger (se side 119), beregner den implanterede markørfusion kun én
translationel forskydning uanset antallet af anvendte implanterede markører.

Fusionsgodkendelse

Bekræft billedfusionen (se side 230).

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Kontrollér, at de implanterede markører er matchet korrekt i begge billedsæt. Hvis der er
anvendt et tyngdepunktsmatch, er matchet måske ikke korrekt, fordi markørmønsteret i
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hvert enkelt tilfælde ikke nødvendigvis behøver at svare dertil. Tyngdepunktskorrektion
omfatter kun translationelle forskydninger; rotationer evalueres ikke.

Advarsel
Store korrektionsforskydninger (f.eks. mere end 10 mm) kan indikere ukorrekt automatisk
fusion. I sådanne tilfælde skal du verificere korrektionsforskydningen én gang til.
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10.5 Windowing og kontrastforbedring

Generelle oplysninger

Du finder og windowing og forbedringsfunktioner til billedkontrast i adskillige ExacTrac-
skærmbilleder og dialogbokse. Mens de tilgængelige funktioner kan variere, er det generelle
princip det samme i alle tilfælde.

CT-windowing

I visse guideskærme (f.eks. side 161) vises billedvisninger, der indeholder et histogram, som gør
det muligt at justere CT-scanningsdataenes grå-niveau-fordeling.

Trin

1.

Placér musemarkøren over det rød-blå histogram i den billedvisning, som du ønsker at
justere.

2.

Der er tre måder at justere billedkontrasten på:
• hold den venstre museknap nede og flyt musemarkøren, eller
• hold scrolleknappen nede og flyt musemarkøren, eller
• dobbeltklik på grafen for at nulstille windowing, så den omfatter hele intensitetsområdet.

Placeringen af den blå graf-linje varierer i overensstemmelse med det definerede gråni-
veau.

På denne måde kan synligheden og kontrasten af anatomiske strukturer forbedres for alle tre
billedvisninger, hvilket gør det lettere for brugeren at genkende vigtige kendetegn.

Røntgen-windowing-histogrammer

Når der optages røntgenbilleder, vises følgende histogramoplysninger automatisk:

Komponent Funktion

Et gult histogram vises til venstre for billedvisningen:
• Dette indikerer den oprindelige gråniveaufordeling på røntgenbille-

det og også styrken af røntgenstrålen, der blev anvendt til optagel-
sen af billedet.

• Niveauet, som ligger til venstre for histogrammet, viser, at strålen
ikke var stærk nok (undereksponering), så billedet blev for mørkt
og giver ikke tilstrækkelig information til at understøtte nøjagtig pa-
tientpositionering.

• Niveauet, som befinder sig tæt på højre side af histogrammet, vi-
ser, at strålen var for stærk (overeksponering), og at billedet blev
for lyst til at kunne give de ønskede oplysninger.

Til højre for billedvisningen ses et rødt histogram:
• Det viser den nuværende gråniveaufordeling i billedet efter, at der

automatisk er blevet anvendt kontrastbegrænset adaptiv histo-
gramudligning (CLAHE) af systemet.

• Histogrammet gør det muligt at justere røntgenbilledets grå-ni-
veau-fordeling yderligere, hvis det er nødvendigt (se side 237).
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Justering af røntgenkontrast

For at opnå forbedret visning kan kontrasten i røntgenbillederne justeres vha. en skydebjælke.

Figur 110 
• I de fleste tilfælde opnås det bedste resultat ved at stille skydebjælken midt på intervallet.
• Hvis skydebjælken placeres yderst til højre, er kontrasten på sit højeste.
• Hvis skydebjælken er placeret helt til venstre, anvendes ingen kontrastforbedring.

Røntgen-windowing - gråniveaujustering

Trin

1. Hvis det bliver nødvendigt, skal du trykke på aktiveringsknappen i softwaren for at aktive-
re windowing-funktionerne.

2. Placér musemarkøren over det røde histogram til højre for den billedvisning, som du øn-
sker at justere.

3.

Justér billedvisningen:
• hold den venstre museknap nede og flyt musemarkøren, eller
• hold scrolleknappen nede og flyt musemarkøren, eller
• vælg det interesseområde, der skal forbedres, vha. højre museknap.

Graf-linjernes placering varierer i overensstemmelse med det definerede gråniveau.
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11 KEGLESTRÅLE-CT-
KORREKTION

11.1 Keglestråle-CT-arbejdsgange
11.1.1 Kun keglestråle arbejdsgange (uden røntgen)

Briksbevægelser på over 30°

For briksbevægelser, der overstiger 30° af briksvinklen, fungerer ExacTrac som et
overvågningssystem:
• Automatisk positionering er ikke længere mulig.
• Alle infrarøde afstandsbjælker - undtagen for lodrette rotationer - er deaktiveret. Den vertikale

rotation vises for at gøre det muligt for brugeren at navigere til den næste briksvinkel, der
inkluderer mulige lodrette korrektioner af keglestrålefusionen.

Briksvinkelbevægelser på under 30 grader:

Figur 111 
Briksvinkelbevægelser på over 30 grader:
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Figur 112 
Du skal bekræfte en anvendt brikskorrektion vha. en ekstern IGRT-procedure. Efter udførsel af en
CBCT-CT-fusion vil systemet vise en påmindelse om at gøre dette.

Figur 113 

Advarsel
Når ExacTrac anvendes uden røntgen, men med en keglestrålelicens (kun keglestråle
arbejdsgang), anbefales det på det kraftigste at bekræfte en anvendt brikskorrektion vha.
en ekstern IGRT-procedure.
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Eksempel på arbejdsgang for CBCT uden røntgen

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

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

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved.

Fusion has to be verified.

Patient position is monitored by IR 
system. Deviation values are shown up
to a couch rotation of 30°. For higher
couch rotations values ar not shown

anymore, only the status.

Press „MV Ready“

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

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „Store 
Position and Start 

Import“

TrueBeam only:  
Press Save Match

Structure will be only available after 
saving match.

Define Volume of
Interest

Perform Fusion

Perform and Finish 
Correction

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

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

Perform Pre-
Positioning

Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the

defined IR monitoring thresholds.

Warning:
After applying the correction shift, 

please use an external IGRT procedure
for verification!
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Figur 114 
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11.1.2 Kombineret keglestråle- og røntgenarbejdsgang

Generelle oplysninger

• Systemet har ingen foruddefineret rækkefølge for, hvilken korrektion (røntgen eller CBCT) du
skal starte først. CBCT kan ikke anvendes som verificering, men du kan anvende røntgen til
dette formål.

• Uanset hvad du har valgt i patientindstillinger under valgmuligheden Force Verification after
initial X-ray Correction og uanset alle tidligere udførte røntgenkorrektioner, vil systemet altid
kræve en røntgenverifikation efter en keglestrålekorrektion, før OK-statussen vises.

• Når du verificerer en keglestrålekorrektion med røntgen, skal du være opmærksom på, at
positionen verificeres baseret på en knogleanatomi, der eventuelt ikke reflekterer CBCT-
fusionen baseret på blødvæv. Men i dette tilfælde vil røntgenverifikationen stadig kunne
anvendes som en plausibel kontrol af CBCT-korrektionens anvendte forskydning. Selv om den
røntgendetekterede verifikationsforskydning ignoreres, vil OK-statussen stadig fremkomme på
positioneringsskærmen. Du kan også øge tærskelværdien for røntgenfusion i
patientindstillingerne for den specifikke patient.

Dan ikke ExacTrac-røntgenbilleder under CBCT-billeddannelse. Det kan påvirke CBCT-
billedkvaliteten negativt.
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Eksempel på arbejdsgang for CBCT med røntgen

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

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

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved. 

Fusion has to be verified.
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Verification“
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Perform and Finish 
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Figur 115 
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11.2 Keglestråle-CT-import

Generelle oplysninger

Når patienten er blevet præpositioneret, kan du udføre keglestråle-CT (CBCT) korrektion af
patientens placering, hvis dit system indeholder denne funktion.
Systemet tillader kun en CBCT-korrektion per isocenter.

Gør klar til CBCT

Figur 116 
Tryk på Cone Beam Correction i fanen IR Positioning for at aktivere funktionen.
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Sådan importeres en keglestråle-CT

Trin

1.

Efter indtastning af CBCT-arbejdsgangen foretager ExacTrac en forbindelseskontrol til
R&V. Efter en vellykket forbindelsestest kan arbejdsgangen fortsætte.
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Trin

2.

Når patienten er i den endelige position for CBCT-optagelse, skal du klikke på Store Po-
sition and Start Import for at starte import og gemme patientens optagelse. Patienten
skal være i den endelige position for CBCT-optagelse, når positionen gemmes, idet kor-
rektionsforskydningen anvendes i forhold til denne position.

Gem patientens optagelsesposition med det samme (inden for 30 sekunder), efter CBCT-
optagelsen er startet på OBI. Dette sikrer, at den rette infrarøde position gemmes på
ExacTrac.
Under import viser ExacTrac en live-video i det øverste venstre hjørne på siden, som vi-
ser patienten på behandlingsbriksen.

3.

Overvåg patientens position, når du har startet import og gemt positionen. Dialogen viser
Waiting for CBCT... efter start af importen.
Positionsindikatorer, der viser afvigelser fra de gemte optagelsespositioner, vises til højre
på skærmen. Dette hjælper med at følge enhver patient- eller behandlingsbriksbevægelse
under import. En advarselsmeddelelse vises, når foruddefinerede tærskler for gengivelser
og rotationer er overskredet.
For en undtagelse se side 247.

Keglestråle-CT-import
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Trin

4.

Ved en vellykket import, vises denne skærm:

Efter en vellykket import aktiveres Next-knappen og du kan fortsætte til VOI Definition.
BEMÆRK: ExacTrac fjerner ikke keglestråledataene fra stamsystemet efter import. Data-
ene kan stadig anvendes i stammiljøet. 

Potentielle undtagelser og fejl

Under import af CBCT-datasættet kan der være problemer med forbindelsen til R&V-systemet
foruden yderligere forbindelsesfejl. Hvis alting fungerer som forventet, er arbejdsgangen som vist i
de 4 trin ovenfor. Ved fejl under import har brugere alligevel mulighed for atter at forsøge importen
af CBCT-dataene til ExacTrac uden at starte arbejdsgangen eller optagelsen igen.
Patienten bør forblive i optagelsespositionen som ved den almindelige arbejdsgang.

Sikkerhedsnote

Advarsel
Patienten skal forblive i samme position på briksen under hele proceduren.

OBI-billedforskydning

Efter brug af ExacTrac til præpositionering kræver OBI i nogle tilfælde en brikscentrering, inden
keglestråle-CT-optagelse startes, for at undgå sammenstød.
Til denne situation afviger den anbefalede arbejdsgang en anelse fra den uden brikscentrering:

Trin

ExacTrac Varian-behandlingskonsol

1. Præpositioner patienten som sædvanligt.

2. Tryk på Cone Beam Correction for at tilgå
siden Cone Beam CT Setup.

3. Foretag brikscentrering.
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Trin

4. Start keglestråle-CT-optagelse.

5. Tryk på Store Position and Start Import.

6. Opbevar CBCT på behandlingskonsollen.

7. Tryk på Restore Couch.

8. Definer en keglestråle-CT VOI.

9. Foretag keglestråle-CT/CT-fusion.

Efter udførelse af trin 7 viser afvigelsesbjælken forskydning under import (som set under Figur
117).
Dette billede viser en lateral forskydning på 69,19 mm under import. Dette skyldes, at fantomets
isocenter er placeret lateralt. Dette betyder, at når der udføres præpositionering, er briksen ~7 cm
ude af center. I de fleste tilfælde centrerer OBI briksen før CBCT-optagelse for at undgå
sammenstød. Efter optagelse flytter OBI briksen tilbage til den tidligere position, hvilket forårsager
en afvigelse i afstandsbjælken. 

Figur 117 
ExacTrac registrerer forekomsten af OBI-billedforskydningen, undertrykker advarslen om den
ændrede patientposition, men giver en advarsel, der påminder dig om forekomsten af
billedforskydningen og spørger dig, om du er sikker på, at du har gemt forskydningpositionen og
ikke positionen fra præpositioneringen. Ellers ville din positionering være forskudt med 69,19 mm.

Figur 118 
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Af denne grund anbefaler Brainlab på det kraftigste, at du først starter billedoptagelsen af CBCT
på OBI og derefter klikker på Store Position and Start Import umiddelbart efter (inden for 30
sekunder).
Hvis du gjorde noget forkert under optagelsespositionen, annulleres guiden og der begyndes
forfra.
For brugere af Novalis Tx:
Du skal trykke på Accept og Export Scan på OBI efter billedoptagelse. Dette udløser eksport til
ARIA og er nødvendigt for at importere fra ExacTrac.
For TrueBeam-brugere:
Du skal trykke på Save Match på OBI efter optagelsen. Save Match starter optagelsen af RT
Structure Set filen til den optagne CBCT, der er nødvendig for import fra ExacTrac.
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11.3 Definering af en keglestråle-CT VOI

Generelle oplysninger

Du kan forbedre billedfusion ved at begrænse den til en interessevolumen (VOI) i keglestråle-CT-
scanningen, der omfatter PTV og nærliggende strukturer.

Cone-Beam-CT VOI Definition

Nr. Komponent Funktion/brug

① Cone-Beam-CT Content
Time

Viser tidspunktet for optagelse af CBCT (det samme tidspunkt
som på OBI)

② Crosshair Giver dig mulighed for at navigere gennem CBCT-volumenen

③ Show Reference Set Lægger den planlagte CT ovenpå

Sådan defineres en VOI

Trin

1.
En blå boks vises inde i hver billedvisning. Brug musen til at klikke på kanten af hver boks
og trække den, således at den inkluderer den anatomiske region, du ønsker at fokusere
på.

2. Klik på Next, når du er tilfreds.

Definering af en keglestråle-CT VOI
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11.4 Keglestråle-CT/CT-fusion

Generelle oplysninger

Et keglestråle-CT-datasæt for en præpositioneret patient skal være tilgængeligt. I dette datasæt
kendes positionen for den lineære accelerators isocenter. For at få patientens position til at flugte
skal keglestråle-CT-datasættets registrering med CT-behandlingsdataene beregnes. Ved hjælp af
en 6DOF-registreringsalgoritme er det muligt at beregne patientens position såvel som retning på
briksen.
Denne algoritme minder meget om registreringsalgoritmen til røntgenbilleder og DRR-billeder.
Igen anvendes der en billedbaseret fremgangsmåde, som anvender volumen-elementerne fra
keglestråle-CT- og CT-datasættet. Frem for at anvende en lighedsforanstaltning baseret på
kanterne i datasættet anvendes der dog i dette tilfælde fælles oplysninger. Det er en kendt og
meget stabil lighedsforanstaltning. Takket være fremgangsmåden med multiopløsninger er
registreringsalgoritmen desuden meget hurtig. Automatisk 3DOF-præfusion er ikke tilgængelig til
CT-keglestråle-CT-registrering. Hvis afvigelsen mellem CT- og CBCT-datasættene overstiger
specificerede grænser, og den automatiske 6DOF-billedfusion mislykkes, skal en manuel
præfusion foretages som beskrevet på side 255.

Fusions- og forskydningsdetektion

① ②

Figur 119 

Nr. Komponent

① Billedfusionsvisning (aksial)

② Spyglass-visning
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11.4.1 Billedvisninger

Billedvisninger

Der vil blive vist fire visninger, som indeholder de CT- og CBCT-billeder, der skal fusioneres.
Hver CT-skive vises i samme vinkel som den tilsvarende CBCT-skiverekonstruktion. Dette letter
nøjagtig sammenligning og forhindrer, at patientrotation bliver fejlagtigt fortolket som en
translationel fejl.
Den definerede interessevolumen er angivet af en blå firkant. Billederne er overlejrede (se side
253). Lignende interne strukturer kan derefter matches med henblik på at beregne den krævede
forskydning på korrekt vis.

Justering af billedvisningen

Valgmuligheder

For at justere forstørrelsen
af hver visning, skal du bruge zoom-knapperne.

For at forstørre den aktuelle
visning til fuld skærm, brug knappen til fuld skærm.

For at navigere gennem
CBCT-volumenen, aktivér Use Crosshair.

For at vise objektkonturer
afbildet i de importerede
CT-billeder,

aktivér Show Contours.
Yderligere mærkater for hvert konturobjekt kan også vi-
ses ved at vælge Show Labels.

Justering af windowing

Brug windowing til at forbedre billedkvaliteten. Hvis det ikke gøres, kan det føre til dårlig
fusionsnøjagtighed.

Valgmuligheder

For at aktivere windowing
histogrammer, brug windowing-knappen (se side 236).

For at anvende windowing under fusionering, aktivér Use Windowing for Automatic Fusion.
Ellers anvendes det kun til at forbedre billedvisningen.

Sådan godkender du fusion

Når billedfusionen er fuldført, og den er blevet visuelt verificeret med henblik på nøjagtighed, kan
du aktivere afkrydsningsfeltet Approve (se side 260) for at bekræfte resultaterne, f.eks. til
faktureringsformål.
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11.4.2 Overlejringsindstillinger

Generelle oplysninger

Billedvisningen kan justeres vha. forskellige overlejringsfunktioner, der forenkler både
billeddatasammenligning og fusionsgennemgang (se side 253).
De nye og gamle knogleplaceringer kan derefter matches for at beregne den krævede forskydning
så korrekt som muligt.

Prøvebilleder

① ② ③

Figur 120 

Overlejringsmuligheder

Figur 121 

Overlejringsfunktioner

Valgmulighed

ConeBeam - CT
Justerer visningen til at vise mere eller mindre af:
• Keglestråle-CT eller
• CT-billede

Add ① Overlejrer keglestråle CT-billedet på CT-billedet. Begge
billeder vises i gråtoner.

Amber/Blue ② Denne mulighed overlejrer keglestråle-CT-billedet (vist i
blåt) på CT-billedet (vist i gult).
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Valgmulighed

Spyglass ③

Viser en sektion af CBCT-billedet til nemmere sammen-
ligning med CT-billedet i den øverste højre billedvisning.
• Lille kikkert kan flyttes ved at holde venstre museknap

nede og trækkes efter behov.
• Lille kikkert kan også justeres i størrelsen ved at holde

venstre museknap nede og trække kanten af spyglass-
rammen ved hjælp af musens markør.

Sikkerhedsnoter

Billedoverlejringsfunktionerne skal bruges til at verificere fusionsnøjagtighed i begge
billedvisninger, især hvis billederne indeholder en række lignende strukturer såsom
ryghvirvler.

Advarsel
Udfør ikke patientbehandling, medmindre nøjagtig billedfusion er mulig.

Keglestråle-CT/CT-fusion
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11.4.3 Manuel fusion

Generelle oplysninger

Når du fusionerer den aktuelle CBCT-scanning med den originale CT-scanning, beregner
ExacTrac forskydningen i ExacTrac-koordinatsystemet.
Manuel billedfusion kan enten udføres alene eller som forberedelse til efterfølgende automatisk
fusion.

Sådan udføres manuel fusion

Trin

1. Tryk på Manual i området Fusion.

2. Brug billedoverlejringsfunktionerne (se side 253) for at forbedre synligheden.
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Trin

3.

Hvis du placerer musens markør midt i visningen, vil et håndikon ① blive vist og give dig
mulighed for at flytte billedet efter behov.

①

Hvis du placerer musens markør på visningens kant (midt på kanten), vil markøren blive
vist som en pil ②. Hvert enkelt klik på venstre museknap vil forskyde fusionen en smule.
Pilens retning angiver forskydningens retning. Størrelsen af den anvendte translationelle
forskydning ved hvert museklik afhænger af det aktuelle zoom-niveau. Desto højere
zoom-niveauet er, jo mindre vil forskydningen være.

②

Hvis du placerer musens markør i hjørnet af en visning, vil markøren blive vist som en
buet pil ③. Hvert enkelt klik på venstre museknap vil dreje fusionen en smule. Pilens ret-
ning angiver rotationens retning i den valgte visning.

③

4. Når du justerer et billedsæt udføres tilsvarende ændringer i de øvrige billedsæt, hvilket
sikrer, at begge visninger korrelerer.
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Trin

5.

Den resulterende translationelle forskydning fra fusionen er angivet i Shift-området.

Du kan til enhver tid fortryde fusionen ved at trykke på Reset i området Fusion. Manuel
og automatisk fusion kan nu begge atter vælges.
Display Shift including Offset giver dig mulighed for at vise fusionsresultatet inklusive
eller eksklusive enhver eksisterende OBI-billedforskydning.
Hvis ExacTrac Robotics anvendes, og den beregnede forskydning overstiger grænserne
for højde og/eller rulning, vises den maksimale værdi, som kan korrigeres af ExacTrac
Robotics, ved siden af forskydningsresultatet (se side 290).
Hvis PerfectPitch anvendes, og den beregnede forskydning overstiger grænserne for
højde og/eller rulning, vises den maksimale værdi, som kan korrigeres af PerfectPitch,
ved siden af forskydningsresultatet.

6. Brug billedoverlejringsfunktionerne (se side 253) til at verificere, at den manuelle fusion er
korrekt.

7. Når den beregnede forskydning, godkendes ud fra et klinisk synspunkt, skal du trykke på
Check to approve fusion for at bekræfte den (se side 260).

8. Tryk på Next for at anvende korrektionsforskydningen på behandlingsbriksen.

Sikkerhedsnoter

Billedoverlejringsfunktionerne skal bruges til at verificere fusionsnøjagtighed i begge
billedvisninger, især hvis billederne indeholder en række lignende strukturer såsom
ryghvirvler.

Advarsel
Udfør ikke patientbehandling, medmindre nøjagtig billedfusion er mulig.

Advarsel
Automatiske billedfusionsresultater er ikke altid korrekte. På grund af forskellige årsager er
det altid muligt, at den automatiske billedfusion ikke producerer et gyldigt resultat. Hvis du
ikke inspicerer hvert enkelt fusionsresultat grundigt, kan det medføre dødsfald eller
alvorlig personskade for patientens vedkommende. Hvis du ikke er i stand til at bekræfte,
at billedfusionen er korrekt, skal du ikke fortsætte med behandlingen.

Advarsel
Store korrektionsforskydninger (f.eks. mere end 10 mm) kan indikere ukorrekt automatisk
fusion. I sådanne tilfælde skal du verificere fusionsresultatet én gang til.

Advarsel
Store korrektionsforskydninger (f.eks. mere end 20 mm) kan indikere, at der er sket en fejl
under import. I sådanne tilfælde skal sandsynligheden af den resulterende
korrektionsforskydning kontrolleres.

Advarsel
Ved behandling af mål i rygsøjleregionen skal du kontrollere, at billedregistreringen ikke
tager fejl mht. en ryghvirvel i kraniel eller kaudal retning. Inspicér ribbenene eller anden
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synlig anatomi grundigt for at sikre, at de er identiske i begge volumener, keglestråle-CT og
CT.
BEMÆRK: Hvis du er i tvivl om billedfusionens nøjagtighed, kan du vælge at verificere
patientplaceringen med en ikke-coplanar briksposition. På grund af den roterede briks vil du få en
anden visning af anatomien, som ofte kan være nyttig for at udelukke fusionsfejl. 
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11.4.4 Automatisk fusion

Generelle oplysninger

Når du fusionerer den aktuelle CBCT-scanning med den originale CT-scanning, beregner
ExacTrac forskydningen i ExacTrac-koordinatsystemet.
Manuel billedfusion kan enten udføres som forberedelse til efterfølgende automatisk fusion.
Hvis det er nødvendigt, kan der defineres en specifik interessevolumen for fusionen (se side 250).

Sådan udføres automatisk fusion

Trin

1. Tryk på Automatic i området Fusion.

2. Systemet justerer nu automatisk CT-skivernes position, så de matcher CBCT-skiverekon-
struktionen.

3.

Den resulterende translationelle forskydning fra fusionen er angivet i Shift-området.

Du kan til enhver tid fortryde fusionen ved at trykke på Reset i området Fusion. Manuel
og automatisk fusion kan nu begge atter vælges.
Display Shift including Offset giver dig mulighed for at vise fusionsresultatet inklusive
eller eksklusive enhver eksisterende OBI-billedforskydning.
Hvis ExacTrac Robotics anvendes, og den beregnede forskydning overstiger grænserne
for højde og/eller rulning, vises den maksimale værdi, som kan korrigeres af ExacTrac
Robotics, ved siden af forskydningsresultatet (se side 290).
Hvis PerfectPitch anvendes, og den beregnede forskydning overstiger grænserne for
højde og/eller rulning, vises den maksimale værdi, som kan korrigeres af PerfectPitch,
ved siden af forskydningsresultatet.

4. Brug billedoverlejringsfunktionerne (se side 253) til at verificere, at den manuelle fusion er
korrekt.

5. Når den beregnede forskydning, godkendes ud fra et klinisk synspunkt, skal du trykke på
Check to approve fusion for at bekræfte den (se side 260).

6. Tryk på Next for at anvende korrektionsforskydningen på behandlingsbriksen.
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11.4.5 Fusionsgodkendelse

Sådan godkender du en fusion

Trin

1. Hvis den beregnede forskydning betragtes som acceptabel ud fra et klinisk synspunkt,
kan du aktivere Check to approve fusion for at godkende det.

2.

Indtast det brugernavn og adgangskode, som du har fået af hospitalets netværksadmini-
strator (se side 123).

3.

Hvis du trykker på Next, før billedfusionen er blevet verificeret korrekt, bl.a. ved hjælp af
overlejringsfunktionerne (se side 253), vises en systembesked.

Tryk på No og verificér fusionen visuelt for at kontrollere nøjagtigheden vha. overlejrin-
gsfunktionerne.

4. Godkend billedfusionen som beskrevet ovenfor, og tryk på Next igen for at fortsætte (se
side 260).

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Store korrektionsforskydninger (f.eks. mere end 10 mm) kan indikere ukorrekt automatisk
fusion. I sådanne tilfælde skal du verificere korrektionsforskydningen én gang til.
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12 ANVENDELSE AF
KORREKTIONSFORSKYDN
INGEN

12.1 Introduktion til korrektionsforskydning

Generelle oplysninger

Efter en korrektion/verifikation ved hjælp af røntgen eller keglestråle-CT, vil Shift-resultatet blive
vist i den nederste, højre markørvisning i fanen IR Positioning. ExacTrac angiver også om
forskydningen anvendes eller ej. Når en forskydning anvendes, er den beregnede patientplacering
opdateret vha. IR til den detekterede forskydning fra korrektionen/verificeringen.
Der kan kompenseres for en afventende forskydning i fanen IR Positioning.
BEMÆRK: Positioneringsværdierne, som vises i positioneringsskærmbilledet, kan variere en
smule fra de værdier, der vises i Shift-resultatet. Dette skyldes, at den anvendte lineære
accelerator-konvention (se side 321) kan variere afhængigt af din installation. 

BEMÆRK: Hvis ExacTrac Robotics anvendes, kan værdierne på Varian lineære accelerator og
ExacTrac variere en anelse, da den lineære accelerator ikke har noget kendskab til Robotics og
dens brikshældning. 
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IR Positioning-fane (afventende forskydning)

①

Figur 122 

Nr. Komponent

①
Forskydningsresultat
BEMÆRK: Den lodrette vinkelafvigelse beregnes i forhold til den planlagte briksvinkel, el-
ler, for den oprindelige røntgenkorrektion, til 0°. 

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at justere briksvinklen manuelt. Brainlab anbefaler, at
briksvinklen justeres, indtil ExacTrac-briksvinklen viser den planlagte briksvinkel. Hvis den
korrekte stråle er valgt i ExacTrac, viser forskydningsindikatoren for briksvinklen OK. 

BEMÆRK: Sørg for, at gantryet ikke skjuler infrarøde markører, da ExacTrac ellers muligvis ikke
kan udføre automatisk præpositionering. Drej om nødvendigt gantryet væk. 

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Store korrektionsforskydninger (f.eks. mere end 10 mm) kan indikere ukorrekt automatisk
fusion. I sådanne tilfælde skal du verificere korrektionsforskydningen én gang til.

Advarsel
Store korrektionsforskydninger (f.eks. mere end 20 mm) kan indikere, at der er sket en fejl
under import. I sådanne tilfælde skal sandsynligheden af den resulterende
korrektionsforskydning kontrolleres.

Introduktion til korrektionsforskydning
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Advarsel
Briksbevægelser skal altid udføres i henhold til den briksvinkel, der vises i ExacTrac (og
IKKE i henhold til den briksvinkel, der vises af den lineære accelerator).

Advarsel
Du skal altid vælge det aktuelle felt/den aktuelle stråle for at informere ExacTrac om den
briksvinkel, der bruges i det aktuelle felt (se Figur 90). Hvis du gør dette, kan ExacTrac give
OK i afstandsbjælken for briksvinklen, når briksen er blevet flyttet til den korrekte,
planlagte briksvinkel.

Hvis den infrarøde kameraforbindelse ikke er etableret inden for ti sekunder, vil der vises
en advarsel. Patienten må ikke behandles, hvis dette sker.

Advarsel
Under automatisk brikspositionering, skal operatøren have et klart opsyn med patienten.
Brainlab anbefaler, at operatøren udfører dette trin inde fra behandlingsværelset eller har
ublokeret udsyn til patienten i form af yderligere videoovervågning.

Advarsel
Placeringen og vinkelindikatorerne viser patientkoordinatsystemværdier i
overensstemmelse med IEC 61217. Så snart bordet er drejet ud af standardpositionen, vil
værdierne, som angives af patientkoordinatsystemet, adskille sig fra dem, der angives af
den lineære accelerators koordinatsystem.

Advarsel
I tilfælde af, at der detekteres en patientjusteringsfejl omkring bordrotationsaksen ved en
røntgenkorrektionsprocedure, skal du sørge for, at fortløbende bordvinkler til
behandlingsfelter med planlagte briksvinkler, som afviger fra 0°, justeres i henhold til
ExacTracs briksvinkelvisning. Derfor skal operatøren justere briksvinklerne iht. ExacTrac
bordvinkelvisning. Eksempel:
• Behandlingsbordet er ved 0°.
• ExacTrac registrerer en vinkelopsætningsfejl for patienten på +2°.
• ExacTrac flytter patientvinklerne til 0° -> Behandlingsbordet viser -2°.
• Behandlingsfelt med planlagt vinkel på 30°: Brugeren skal justere bordet ud fra

ExacTracs briksvinkelvisning til 30° -> Behandlingsbordet viser 28°.

Advarsel
Der må ikke trykkes på bevægelsesaktiveringsknapperne på ExacTrac-konsollen eller
ExacTrac-håndvedhænget for at muliggøre en patientbevægelse under MV- eller kV-
stråling.

Næste trin

Trin

1.
Hvis det er nødvendigt at foretage en stor korrektionsforskydning, skal du udføre røntgen-
verifikation (se side 269) som angivet ved hjælp af ikonet Proceed with Verification
øverst til højre på skærmen.

2. Ellers vises ikonet OK, og du kan nu fortsætte direkte med patientbehandlingen.

3. Under behandlingen kan der udføres røntgenbekræftelse (se side 269) for at sikre ved-
varende positioneringsnøjagtighed.

Advarsel
Behandlingen bør kun udføres, når OK-ikonet vises.

ANVENDELSE AF KORREKTIONSFORSKYDNINGEN
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Sikkerhedsnoter

Af sikkerhedsmæssige grunde kan ExacTrac ikke opdatere patientstøttevinklen på den
lineære accelerators konsol mere end 5°.

BEMÆRK: Systemet krydstjekker bevægelsesmængden uafhængigt af IR-kamerasignalet til
fjernbriksbevægelse. Hvis forskellen mellem målforskydningen og den anslåede forskydning
overstiger en faktor på 2 eller en absolut værdi på 10 cm, stopper briksbevægelsen omgående. 

BEMÆRK: For Robotics 2 begrænses det lodrette bevægelsesområde i henhold til de definerede
tærskelværdier, når det fjernaktiveres. Værdier er justerbare og som standard indstillet til 5 cm
(målt ved den billeddannende brikstops yderste ende, inklusive den rammeløse forlænger). 

BEMÆRK: De maksimale tilladte fjernbriksbevægelser (fra konsollen) er defineret til at være 50
mm (standard). 

Introduktion til korrektionsforskydning
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12.2 Anvendelse af en forskydning med Varian lineær
acceleratorer

Sådan anvendes korrektionsforskydningen

Trin

1.

Kontrollér, at Press Enable Button eller Low Accuracy vises øverst til højre på skær-
men.

BEMÆRK: For Robotics 2.0: den viste knap angiver kun, at bevægelsen kan aktiveres fra
kontrolrummet, selv hvis du ikke har ExacTrac-konsollen, men bruger et andet ExacTrac-
håndvedhæng. 

2.

Justér briksen:
• For Varian Exact-/ETR-brikse skal du trykke på aktiveringsknappen på ExacTrac-kon-

sollen eller Brainlab-vedhænget i kontrolrummet (hvis bevægelse uden for behandlings-
rummet er tilladt), eller trykke på aktiveringsknappen på briksvedhænget for at aktivere
automatisk briksbevægelse (se side 73).

• For TrueBeam lineære acceleratorer, se side 203.
• Hvis briksvinklen ikke justeres automatisk, skal du flytte briksen manuelt i overensstem-

melse med oplysningerne på forskydningsindikatorerne (se side 194).

3. Hvis dit system er udstyret med automatisk brikspositionering og ExacTrac Robotics, an-
vendes der rotationelle forskydninger før translationelle forskydninger (se side 288).

4.

Efter briksjusteringen skal du verificere følgende i Marker View-fanen:
• Det orange kryds angiver behandlingsisocenteret, der er placeret i midten af den lineæ-

re accelerators blå trådkors.
• Placeringen af kropsmarkørerne, som er defineret i billeddataene (blå krydser), stem-

mer overens med placeringen af de kropsmarkører, der er fastgjort på patienten (røde
kugler).

BEMÆRK: I tilfælde af hudforskubbelse, kan placeringen af kropsmarkører, som er fast-
gjort på patienten, afvige en smule fra placeringen af kropsmarkører i billeddataene, selv-
om patienten er placeret i isocenter. 

5.

Verificér at OK eller Proceed with Verification er angivet øverst til højre på skærmen.
Disse ikoner vises, når:
Afvigelsen mellem behandlings-isocenteret og den lineære accelerators isocenter er min-
dre end nøjagtighedstærsklen for det valgte referencesystem (se side 195).
Nøjagtigheden er blevet opretholdt i mindst fem sekunder.
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Robotics

Hvis ExacTrac Robotics er konfigureret for dit system, kan hældningsvinkler (translationelle og
rotationelle afvigelser) korrigeres som beskrevet under side 288.

Sandsynlighedskontrol for briksbevægelse til Varian Exact/ETR-brikse

Når du aktiverer fjernbriksbevægelse til Varian Exact/ETR-brikse, udfører ExacTrac en
sandsynlighedskontrol for at verificere, at briksbevægelsen, der detekteres af det infrarøde
sporingssystem, er i overensstemmelse med den anslåede briksbevægelse. Denne beregnes ud
fra de bevægelseskommandoer, der blev sendt til briksen i begyndelsen af
positioneringsprocessen. Hvis den briksbevægelse, der rapporteres af det infrarøde
sporingssystem, er væsentligt mindre end den anslåede bevægelse, vil ExacTrac standse den
automatiske positioneringsproces og vise et mislykket-ikon:

Figur 123 
Du kan genstarte den automatiske positioneringsproces ved at klikke på Restart Positioning.
Hvis dit system gentagne gange starter denne fejltilstand under positionering, skal du kontakte
Brainlab-support for at justere dine systemindstillinger.

Anvendelse af en forskydning med Varian lineær acceleratorer
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12.3 Korrektionsforskydning for Elekta lineære
acceleratorer

Generelle oplysninger

Når røntgenkorrektionsforskydningen er blevet beregnet, vil den blive vist og overført direkte til dit
Elekta-system.
BEMÆRK: For oplysninger om anvendelse af iGUIDE referencerammen, se side 189. 

BEMÆRK: Korrektionen skal altid udføres ved en briksvinkel på 0°, selv hvis behandlingsplanen
ikke indeholder et behandlingsfelt med en briksvinkel på 0°. Derefter skal briksen roteres til den
planlagte briksvinkel. 

BEMÆRK: Positioneringstolerancen i patientindstillingerne i ExacTrac skal være under
positioneringstolerancen i iGUIDE. 

Sådan anvendes korrektionsforskydningen

Trin

1.

ExacTrac beregner og viser forskydningen, og overfører automatisk forskydningen til
MOSAIQ (3D) eller iGUIDE (6D):

Det er ikke tilladt at bruge den 6D-forskydning, der vises i ExacTrac til manuelt input i
iGUIDE. Hvis forbindelsen mellem ExacTrac og iGUIDE bliver afbrudt, skal du genoprette
forbindelsen og sende forskydningen igen.
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Trin

2.

Justér briksen:
• Hvis du anvender iGUIDE HexaPOD RT Evo-systemet, skal du bruge iGUIDE-skær-

men til at udføre forskydningen. Hvis den translationelle forskydning er for stor til at bli-
ve kompenseret af HexaPOD, overfører iGUIDE dele af de translationelle forskydninger
til TCS. Den translationelle restforskydning og den rotationelle afvigelse kompenserers
derefter af HexaPOD.
BEMÆRK: Hvis briksvinklen afviger med mere end 2,9°, sender ExacTrac 0°. Briks-
vinklen skal kompenseres manuelt i henhold til de forskydningsindikatorer, der vises af
ExacTrac. For en ikke-coplanar stråle skal briksvinklen justeres manuelt i henhold til
forskydningsindikatorerne i ExacTrac forud for en mulig verifikation. 

• Hvis højde- eller rulningsvinklen overstiger grænsen for HexaPOD RT Evo-systemet,
skal du justere patienten igen og udføre røntgenbillleddannelsen igen.

• Hvis du kun anvender MOSAIQ-systemet, skal du bruge MOSAIQ-skærmen til at udfø-
re forskydningen med CMA (Couch Move Assistant).
BEMÆRK: Briksvinklen (enten beregnet eller for ikke-coplanare stråler) skal kompen-
seres manuelt i henhold til de forskydningsindikatorer, der vises af ExacTrac. 

3.

Efter briksjusteringen skal du verificere følgende i Marker View-fanen:
• Det orange kryds angiver behandlingsisocenteret, der er placeret i midten af den lineæ-

re accelerators blå trådkors.
• Placeringen af kropsmarkørerne, som er defineret i billeddataene (blå krydser), stem-

mer overens med placeringen af de kropsmarkører, der er fastgjort på patienten (røde
kugler).

BEMÆRK: I tilfælde af hudforskubbelse, kan placeringen af kropsmarkører, som er fast-
gjort på patienten, afvige en smule fra placeringen af kropsmarkører i billeddataene, selv-
om patienten er placeret i isocenter. 

4.

Verificér at OK eller Proceed with Verification er angivet øverst til højre på skærmen.
Disse ikoner vises, når:
Afvigelsen mellem behandlings-isocenteret og den lineære accelerators isocenter er min-
dre end nøjagtighedstærsklen for det valgte referencesystem (se side 195).
Nøjagtigheden er blevet opretholdt i mindst fem sekunder.

Korrektionsforskydning for Elekta lineære acceleratorer
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13 RØNTGENVERIFIKATION
13.1 Standard røntgenverifikation

Generelle oplysninger

Når røntgenkorrektionen er blevet afsluttet, kan du til enhver tid udføre standard
røntgenverifikation under behandlingen for at sikre fortsat positioneringsnøjagtighed.
Røntgenverifikation er også mulig, når behandlingsbordet drejes med henblik på en ikke-coplanar
stråle.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Røntgenverifikation skal udføres under behandling, hvis patienten bevæger sig, eller hvis
briksvinklen eller rotationen justeres.

Advarsel
ExacTrac viser alle positioner, hvor røntgenverifikation er mulig, og røntgenkilderne ikke er
dækket af gantryet.

Advarsel
Røntgenkorrektion er obligatorisk ved rammeløs strålekirurgi, idet placeringen af den
rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed kan variere lidt mellem fraktioner, ligesom
den kan variere mht. placeringen af den rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og
målpositionering, der tilsluttes under CT-scanning.

Advarsel
Brainlab anbefaler på det kraftigste, at du udfører en røntgenverifikation efter hver ændring
af brikspositionen.

RØNTGENVERIFIKATION
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Standard røntgenverifikation

Figur 124 

Verifikationsfusionsresultat

①

Figur 125 
Vertical Angle (briksvinkel)-afvigelsen beregnes i forhold til den planlagte briksvinkel ①.

Standard røntgenverifikation
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Farvekode Fusionsresultat

Mørkeblå Værdien ligger indenfor tolerancetærsklen.

Rød Værdien overstiger de specifikke grænseværdi-
er for røntgenverifikation (se side 142).

Lyseblå
Værdien, som kan kompenseres af ExacTrac
Robotics, vises ved siden af forskydningsre-
sultatet (se side 290).

Orange

Røntgenfusionsværdien ligger inden for tole-
ranceværdien, men IR detekterede en afvigel-
se, da Perform IR to X-ray Consistency
Check blev aktiveret (se side 149).

Sådan udføres røntgenverifikation

Trin

1. Sørg for, at den korrekte stråle er valgt på både den lineære accelerator og ExacTrac.

2. Flyt briksen til den planlagte briksvinkel i henhold til visningen af briksvinklen i ExacTrac.

3. Tryk på X-ray Verification.

4.
Kontrollér og verificér det automatisk valgte røntgenenerginiveau for begge røntgenrør.
For at ændre et røntgenbillede skal du trykke på Modify for enten det venstre eller højre
rør, og derefter på Apply for at gemme de ændrede indstillinger.

5. Dan røntgenbillederne på konsollen ved at trykke på røntgenudløseren indtil røntgenbille-
det vises på skærmen.

6. Justér billedets kontrast og windowing efter behov (se side 236).

7.

Tryk på Next for at fortsætte til billedfusion (se side 219).
• Fusionsgrænsen for knoglet fusion er automatisk sat til 5 mm under røntgenverifikation.
• En begrænset fusionsgrænse anvendes ikke til implanteret markørfusion.

Udfør billedfusion.

8.

Hvis forskydningen overstiger specifikke grænseværdier for røntgenverifikation (se side
147), vises de tilsvarende værdier med rødt, og der gives følgende ekstra muligheder i
Proceed with calculated shift-området:
• Hvis du vælger Ignore Shift, sendes du videre til positioneringsskærmbilledet uden

ændringer. Den beregnede forskydning vises som ignoreret på positioneringsskærmen.
• Hvis du vælger Apply Shift, vil forskydningen blive vist og anvendt på positionerings-

skærmen, og markeres som anvendt. Fortsæt i henhold til anvisningerne om anvendel-
se af korrektionsforskydningen fra side 261.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Før du tager røntgenbillederne, skal du sikre dig, at synsfeltet mellem røntgenrørene og
fladpanelerne ikke er blokeret af gantryet. Kontrolrummets videomonitorer kan anvendes til
dette formål. Husk at vælge det rigtige røntgenrør på røntgenkonsollen til hvert ønskede
billede.

Advarsel
Sørg for, at briksen er blevet roteret til den korrekte position i et givent felt, før du udfører
røntgenverifikation. Ændring af briksvinklen, mens røntgenverifikationen er i gang, vil
resultere i en systemfejl.

RØNTGENVERIFIKATION
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Advarsel
Hvis der blev brugt et virtuelt isocenter til røntgenkorrektion (se side 168), kan
efterfølgende røntgenkorrektion i virkeligheden være en smule mindre nøjagtig end den
oprindelige røntgenkorrektion. Dette er især tilfældet, hvis der ikke er nok synlig knoglet
anatomi, når patienten er i isocenter-positionen.

Standard røntgenverifikation
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13.2 Røntgenovervågning

Generelle oplysninger

Hvis du har en dobbelt røntgengeneratoropsætning og en passende licens, kan du anvende
røntgenovervågning til at sikre fortsat positioneringsnøjagtighed. Ligesom røntgenverificering
matcher denne procedure de interne strukturer med henblik på at fastslå og kompensere for
eventuelle ændringer i patientens placering.
Fanen X-ray Monitoring bliver tilgængelig, når enten status for Proceed with X-ray Verification
eller OK nås.

Fanen X-Ray Monitoring

Figur 126 

Sådan udføres røntgenovervågning

Trin

1. Skift til fanen X-ray Monitoring, og verificér røntgengeneratorens eksponeringsindstillin-
ger, der automatisk er angivet af ExacTrac.

RØNTGENVERIFIKATION
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Trin

2.

Angiv gantryets aktuelle rotationsposition i obstruktionsindikatoren, for at vise om det
valgte rør er blokeret af gantryet eller andre dele af den lineære accelerator (såsom f.eks.
gantry-monteret kV-billeddannelseskomponenter). Du kan ændre gantry-rotationen med
musen:

Indstil modellen til samme position som det rigtige gantry. En grøn prik indikerer at billed-
dannelsesaksen er fri, en rød prik viser, at visningen er blokeret.
Hvis du anvender ADI, er det viste gantry automatisk indstillet til den faktiske gantry-vin-
kel ved Clinac Ready-hændelsen fra behandlingssystemet. Den planlagte gantry-vinkel af
den klargjorte stråle er markeret i blåt.

3. Dan røntgenbilledet med ExacTrac-konsollen.

4.

Enhver afvigelse i patientens position mellem røntgenbillederne og DRR’erne beregnes
automatisk, når røntgenbillederne er blevet optaget. Beregningen er baseret på:
• 6D knoglet fusion, hvis den indledende korrektion var baseret på knoglet fusion.
• Implanteret markørdetektion, hvis den indledende korrektion var baseret på implanteret

markørdetektion.
Hvis den beregnede forskydning er inden for tolerancerne vises OK, og du kan fortsætte
med behandling. Røntgenverifikationstærsklerne indstilles i patientindstillingerne, se side
147.

Røntgenovervågning
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Trin

5.

Hvis den beregnede forskydning overstiger røntgenverificeringstærsklerne, skal du vælge
imellem tre muligheder.

• Apply Shift: Den beregnede forskydning træder i kraft, og ExacTrac skifter automatisk
til IR-positioneringsskærmen for briksbevægelse. Du skal genplacere patienten for at
kunne fortsætte behandlingen.

• Analyze Shift: De indhentede billeder vises på røntgenkorrektions-/verificeringsgui-
dens fusionsside, hvor de kan analyseres i nærmere detaljer (se side 219).

• Ignore Shift: Forskydningen ignoreres og der skal ikke udføres genplacering af patien-
ten. Brugeren kan optage røntgenbilleder igen for at kontrollere patientposition en gang
til.

For at fortsætte med en af de tre muligheder skal du verificere fusionen ved at bruge
overlejringsskydebjælken. Hvis du ikke bruger overlejringsskydebjælken, er dialogboksen
Continue with... deaktiveret.

6. Efter udførelse af verificering kan du godkende fusionen ved at aktivere afkrydsningsfeltet
Fusion Approval (se side 222).

Advarsel
ExacTrac viser alle positioner, hvor røntgenverifikation er mulig, og røntgenkilderne ikke er
dækket af gantryet.

Advarsel
Der må ikke trykkes på bevægelsesaktiveringsknapperne på ExacTrac-konsollen eller
ExacTrac-håndvedhænget for at muliggøre en patientbevægelse under MV- eller kV-
stråling.
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14 VIDEOVERIFIKATION
14.1 Anvendelse af videoverifikation

Generelle oplysninger

Videoverifikation kan give en uafhængig positioneringsbekræftelse, som er baseret på patientens
ydre anatomi. Det giver dig mulighed for at sammenligne et live videobillede med et tidligere
referencebillede.
Du kan bruge videoverifikation til at se om patientens placering og generelle kropsholdning ikke
ændres i forhold til et referencebillede taget efter røntgenkorrektion/verifikation.

Aktivering af videoverifikation

Videoverifikation er tilgængelig i fanen Video Surveillance.

Videovisning

Figur 127 

Live visning

Hvis du vælger Live i videotilstandsområdet, vises et live videofeed.

VIDEOVERIFIKATION
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Billedlagringsfunktioner

Når patienten ligger i en bekræftet og korrekt behandlingsposition forud for den første behandling,
kan du tage et referencebillede. Der bør indgå nogle immobile genstande i referencebilledet for at
muliggøre efterfølgende bekræftelse af, at videokameraindstillingerne ikke har ændret sig.

Valgmuligheder

Acquire Reference: gemmer et referencebillede af den aktuelle patientposition til sammenlig-
ning med patientpositionen under en behandling.

Anvendelse af videoverifikation
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14.1.1 Sammenligning af referencebilleder og live billeder

Generelle oplysninger

Referencebilleder kan tages til forskellige behandlingsfelter herunder briksrekyl, for at se om
patienten flytter sig under behandlingssessionen.

Subtraktiv billedvisning

Figur 128 

Valgmuligheder

Subtract:
En sort skærm indikerer et perfekt match mellem live- og referencebilledet.
Farvede områder eller et uskarpt billede indikerer afvigelser.
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Additiv billedvisning

Figur 129 

Valgmuligheder

Add: Ombukkede kanter indikerer afvigelser.

Sikkerhedsnote

Advarsel
For at sikre, at videokamera-indstillingerne ikke har ændret sig, skal du sammenligne
placeringen af immobile objekter, f.eks. det lineære accelerator-stativ i referencebilledet,
med deres placering i live videovisningen.

Anvendelse af videoverifikation
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15 PATIENTPOSITIONERING
MED EXACTRAC
ROBOTICS

15.1 Introduktion til Robotics

Hvad er ExacTrac Robotics?

ExacTrac Robotics-systemet kompenserer for afvigelser i patientens rotationelle
(længdemæssige og laterale) placering som følger:
• Maksimal højde (lateral hældning): kompensation på ±2,7° er mulig
• Maksimal rulning (længdemæssig hældning): kompensation på ±4° er mulig
• Maksimal rulning når hævet til ±2°: kompensation på maksimum ±3° er mulig

Disse standardværdier er konfigureret til ExacTrac Robotics med henblik på at sikre en
passende patientsikkerhed. Brug af f.eks. overdrevne rullevinkler kan være farligt, fordi patienten
ikke længere kan placeres sikkert på briksen. Dog kan variationer i rullevinkel konfigureres i
enkelte tilfælde. For yderligere oplysninger bedes du kontakte Brainlab-support.
Ved lukning eller åbning af en patientfil, samt for hver systemopstart og -lukning kontrollerer
ExacTrac, om ExacTrac Robotics er i nul-position. Hvis det er nødvendigt, centreres ExacTrac
Robotics, så det er i nul-position til den næste patientbehandling.
Korrigerende foranstaltninger til verifikation af korrekt patientopsætning, herunder verifikation af
den forskydning, som kan opstå på grund af patientjusteringen, skal håndteres af det system, som
anvender ExacTrac Robotics som sit værktøj (f.eks. ExacTrac).

Oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om ExacTrac Robotics i hardwarebrugervejledningen,
Patientstøttesystem.
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ExacTrac Robotics monteret på briks

Figur 130 

Der må ikke anvendes Robotics, hvis tilbehør er monteret til f.eks. keglebehandling.

Tilgængelighed

ExacTrac Robotics er kun tilgængelig i kombination med automatisk brikspositionering (se side
73 og side 203).

Initialisering

Hvis det er installeret og aktiveret (se side 119), initialiseres ExacTrac Robotics automatisk til
standardbehandlinger, når en rotationel korrektion er blevet beregnet (se side 219).
Af sikkerhedsmæssige grunde aktiverer softwaren ikke ExacTrac Robotics, før robotics-
opladningskablet er koblet fra.

Manuel hældning

Ud over automatisk korrektion af patientplaceringen kan ExacTrac Robotics bruges til manuel
korrektion af vinkelafvigelser (se side 292).

Advarsel
Kontrollér altid, at ExacTrac Robotics er i nulposition forud for behandlinger, hvor
ExacTrac Robotics ikke anvendes (f.eks. ved hjælp af et vaterpas).

Gatede behandlinger

ExacTrac Robotics aktiveres ikke under gatede behandlinger.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Robotics-bevægelser skal altid aktiveres inde fra behandlingsrummet efter deaktivering af
”Lock all” ved tryk på ”Lock all”-knappen på Brainlab Robotics (knap skifter fra oplyst til
slukket). (Kun Robotics 2): Små Robotics-bevægelser kan aktiveres fra kontrolrummet via
bevægelsesaktiveringsknapperne på Varian-konsollen (for TrueBeam-systemer) eller
ExacTrac-konsollen (for ikke-TrueBeam-systemer).

Introduktion til Robotics
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Advarsel
Hvis der er installeret tilbehør til lineære acceleratorer (f.eks. til keglebehandlinger), skal du
sørge for, at der er installeret og aktiveret en ekstra sikkerhedsmekanisme, der forhindrer
potentielle sammenstød. Hvis dette ikke kan garanteres, må Robotics ikke anvendes pga.
risikoen for sammenstød.
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15.2 Brug af ExacTrac Robotics
15.2.1 Opstart af ExacTrac Robotics

Generelle oplysninger

Låsemekanismerne på ExacTrac Robotics-systemet skal frakobles før opstart.

Advarsel
Patienten bør ikke ligge på bordet under opstart af ExacTrac Robotics.

Initialisering

Når funktionen ikke er i brug, er ExacTrac Robotics normalt i standby-tilstand. Af denne grund
initialiseres ExacTrac Robotics, så snart ExacTrac-softwaren startes.

Robotics 1.x Robotics 2.0

En initialiseringsmeddelelse vises:

Ingen initialiseringsmeddelelse vises.

Justering

Robotics 1.x Robotics 2.0

Trin

1. ExacTrac-softwaren kontrollerer først den nuværende placering af ExacTrac Robotics.

2. Hvis ExacTrac Robotics ikke er i midterpositionen, skal du nulstille det ved hjælp af akti-
veringsknapperne, som anvist i systembeskeden.

Brug af ExacTrac Robotics
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Trin

3.

Kun Robotics 1.x: Når midterpositionen er nået, skal du genaktivere låsemekanismerne
på ExacTrac Robotics-systemet.
De skal kun frakobles igen ved hældningskorrektion (se side 288 og side 292). Du kan
finde flere oplysninger om betjening af ExacTrac Robotics i hardwarebrugervejlednin-
gen, Patientstøttesystem.

Autokalibrering (Robotics 1.x)

Hvis ExacTrac Robotics blev slukket før opstart, eller hvis servicebremsens udløserknap blev
aktiveret, skal ExacTrac Robotics kalibreres.

Figur 131 

Trin

1. Tryk på Ok for at fortsætte.

2. Den automatiske kalibrering kan tage op til 30 sekunder.

Autokalibrering (Robotics 2.0)

Hvis servicebremsens frigivelsesknap er blevet aktiveret, eller hvis der opstod en bevægelsesfejl
på ExacTrac Robotics, skal den kalibreres. Hvis automatisk kalibrering er påkrævet, vises
symbolet ? i felterne Roll og Pitch.

Figur 132 

Trin

1. Tryk på briksvedhænget for at autokalibrere Robotics.
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Trin

2. Den automatiske kalibrering kan tage op til 30 sekunder.

Advarsel
Patienten bør ikke ligge på bordet under ExacTrac Robotics-kalibrering.

Fejlfinding

Hvis ExacTrac Robotics ikke kan initialiseres, vises en tilsvarende meddelelse.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Kontrollér om:
• Systemet er tændt.
• Bluetooth-strømkablerne er tilsluttet korrekt.
• Bluetooth-forbindelsen er etableret (blå LED på Bluetooth-enheden er tændt).
• Batterierne oplades, hvilket indikeres af en LED på ExacTrac Robotics. LED er rød, hvis

batterierne er afladet.
Kun Robotics 1.x: Fejl-LED’en på ExacTrac Robotics lyser. Hvis dette er tilfældet, skal du
slukke for enheden og tænde den igen for at konstatere, om fejlen er væk.
Kun Robotics 2.0:

Trin

1.

Ved en mislykket initialisering viser Robotics 2.0 en fejlmeddelelse:

Klik på OK, for at kvittere for fejlmeddelelsen.

Brug af ExacTrac Robotics
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Trin

2.

En ny meddelelse vises:

Klik på Retry for at kontrollere om fejlen kan løses.

3. Robotics bør nu kunne initialiseres. Hvis problemet fortsætter, kontakt Brainlab-service.

Du kan finde flere oplysninger om betjening af ExacTrac Robotics i
hardwarebrugervejledningen, Patientstøttesystem.
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15.2.2 Automatisk korrektion af hældningsvinkel

Generelle oplysninger

Når en rotationel korrektion er blevet bekræftet (se side 219), bliver du automatisk bedt om at
korrigere rotationelle afvigelser med ExacTrac Robotics.
Hvis briksautorotation er aktiveret (se side 119), bringes den lodrette patientvinkel til nul ved at
dreje briksen omkring dens lodrette akse.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Afhængigt af den nødvendige rotationelle korrektion kan en betydelig brikstophældning
forekomme under positionering. For at forhindre at patienten glider ned af briksen, skal du
sikre dig, at patienten er forsvarligt placeret, og at ikke-sikre genstande, som f.eks.
håndklæder, ikke er placeret mellem patienten og brikstoppen.

Advarsel
Under patientbevægelse med ExacTrac Robotics skal du have et uhindret udsyn over
patienten.

Advarsel
Den lineære accelerator-gantry skal være i startposition (0° eller 180°), før du begynder
automatisk patientpositionering vha. ExacTrac Robotics.

Indstil Robotics til position 0°, hvis ikke den anvendes med ExacTrac (behandling uden
Robotics).

Sådan positioneres en patient vha. Robotics 1.x

Trin

1. Følg instruktionerne fra ExacTrac-softwarebeskederne.

2.

Afhængigt af den hældningsvinkel, der skal korrigeres, kan følgende besked blive vist.

Figur 133 

3. Sørg for, at der ikke er risiko for gantry/bord-sammenstød.

4. Tryk på Ok for at fortsætte.

Brug af ExacTrac Robotics
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Sådan positioneres en patient vha. Robotics 2.0

Trin

1. Følg instruktionerne fra ExacTrac-softwarebeskederne.

2. Afhængigt af hældningsvinklen, der skal korrigeres, vil den forventede lodrette forskyd-
ning blive vist i en bevægelsesdialogboks.

3. Sørg for, at der ikke er risiko for gantry/bord-sammenstød.

Sådan udføres hældningskorrektion

Advarsel
Sørg for, at der ikke er risiko for bord-sammenstød med gantryet eller andet udstyr.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Trin

1.

Aktivér automatisk korrektion af hældningsvinkel:
• For Varian Exact/ETR- og TrueBeam-brikse gælder det, at du skal trykke på aktive-

ringsknapperne på begge sider af vedhænget for at muliggøre automatisk briksbevæ-
gelse (se side 73 og side 203).

2. ExacTrac Robotics justerer hældningsvinkler i overensstemmelse med de beregnede
korrektionsværdier.

3. Når hældningsvinklerne på briksen er blevet korrigeret med ExacTrac Robotics, lukkes
robotics-systembeskederne.

4.
Hvis din ExacTrac-softwarekonfiguration inkluderer automatisk brikspositionering (se side
73 og side 203), korrigeres translationelle fejl nu også automatisk for at flytte briksen til
behandlingspositionen.

5. Ellers kan du manuelt rette eventuelle translationelle fejl på almindelig vis vha. brikskon-
trollerne.

Robotics 1.x-bevægelse

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at aktivere ExacTrac Robotics 1.x-bevægelse
med konsollen. Brug altid briksvedhænget til at aktivere Robotics.

PATIENTPOSITIONERING MED EXACTRAC ROBOTICS
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Robotics 2.0-bevægelse

Det er muligt at aktivere ExacTrac Robotics 2.0-bevægelse med:
• ExacTrac-konsollen eller ExacTrac-håndvedhænget for ikke-TrueBeam-systemer.
• Varian-konsollen eller Varian-briksvedhænget for TrueBeam-systemer.

Af sikkerhedsgrunde er det ikke muligt at aktivere ExacTrac Robotics-bevægelse med konsollen
for væsentlig bevægelse mod gantry-hovedet. En løftebevægelse på mere end 5 cm ved briksens
hoveddel, kræver at du aktiverer korrektionen i behandlingsrummet.
ExacTrac Robotics-bevægelser med konsollen deaktiveres også, når tilbehør monteres på den
lineære accelerator, og ExacTrac modtager denne information fra DICOM-plan.
I disse situationer viser ExacTrac en meddelelse og aktiverer Lock all-knapperne på Robotics
2.0. Du skal gå ind i behandlingsrummet for at deaktivere knapperne Lock all og aktivere
korrektionen derinde ved hjælp af håndvedhænget. Sørg for, at der ikke er risiko for bord-
sammenstød med gantryet eller andet udstyr.
Små Robotics-bevægelser kan aktiveres fra kontrolrummet via bevægelsesaktiveringsknapperne
på Varian-konsollen (for TrueBeam-systemer) eller ExacTrac-konsollen (for ikke-TrueBeam-
systemer).

Risici for sammenstød

Hvis den beregnede Robotics-bevægelse opad mod gantryet ikke kan udføres pga. risici for
sammenstød med gantryet, skal følgende trin udføres:
• Annullér Robotics-bevægelsen (og i tilfælde af TrueBeam-briks skal den efterfølgende ADI-

positionringsdialog også annulleres, såvel som alle afventende forskydninger på TrueBeam-
konsollen).

• Sænk briksen manuelt, indtil Robotics opadvendte hældning kan justeres bagefter.
• Tryk på Restart Positioning for lave Robotics- og briksbevægelsen om.

Næste trin

Trin

1. Du kan optage flere bekræftelsesbilleder, hvis det er påkrævet (se side 269).

2. Når patienten er placeret korrekt, kan strålebehandlingen begynde.

Restforskydninger

Det er muligt, at der er en restforskydning, da der er en maksimal højde- og rulningsvinkel, som
kan kompenseres af ExacTrac Robotics. De maksimale vinkelkorrektioner er:
• Maksimal højde (lateral hældning): kompensation på ±2,7° er mulig
• Maksimal rulning (længdemæssig hældning): kompensation på ±4° er mulig
• Maksimal rulning når hævet til ±2°: kompensation på maksimum ±3° er mulig

Hvis den beregnede forskydning overstiger grænserne for højde og/eller rulning, vises den
maksimale værdi, som kan korrigeres af ExacTrac Robotics, ved siden af forskydningsresultatet.

Hvis restforskydningen overstiger IR-rotationstærsklen, vises ikonet Rotational Deviation i stedet
for ikonet OK:
• Hvis restforskydningen kan godkendes og er under IR-rotationstærsklen (ikonet OK vises), skal

du ikke foretage dig mere.

Brug af ExacTrac Robotics
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• Hvis restforskydningen ikke kan godkendes og overstiger IR-rotationstærsklerne (ikonet
Rotational Deviation vises), anbefaler Brainlab, at patienten genjusteres på briksen. I
sådanne tilfælde skal der tages et nyt verifikationsbillede.
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15.3 Manuel hældning

Generelle oplysninger

For at aktivere manuel hældningsjustering med ExacTrac Robotics, skal du trykke på Manual
Tilt i navigationspanelet.

Dialogboks for manuel hældning

Robotics 1.x Robotics 2.0

Sådan udføres manuel hældning (Robotics 1.x)

Trin

1. Klik på 1.0°, 0.5° eller 0.1° for at definere de intervaller, hvor ExacTrac Robotics bevæ-
ger sig.

2.

Tryk på aktiveringsknapperne på briksvedhænget for at fremme bevægelse. Du skal sam-
tidigt vælge én af følgende funktioner:
• Klik på LEFT eller RIGHT for at udføre en længdemæssig hældning af brikstoppen i

den tilsvarende retning.
• Klik på UP eller DOWN for at udføre en lateral hældning af brikstoppen i den tilsvaren-

de retning.
• Klik på CENTER for at flytte briksen til nul-position.
• I særlige tilfælde vil klik på ALIGN aktivere yderligere korrektion af målplaceringsjuste-

ring vha. isocenterfantomet. Denne funktion skal kun anvendes, hvis ikke der kan udfø-
res røntgenkorrektion.

• Klik på LOCK Position for at flytte ExacTrac Robotics til låst position. De tunge sik-
kerhedslåse kan nu aktiveres.

3. Hvis du klikker på STOP, stoppes enhver bevægelse af ExacTrac Robotics-systemet
øjeblikkeligt.

4. Hvis du klikker på Done, lukkes dialogboksen Robotics Manual Tilt.

5.

Efter to minutter uden brugeraktivitet i dialogboksen vil ExacTrac Robotics automatisk
lukke ned. Hvis du aktiverer en bevægelsesfunktion, vil ExacTrac Robotics automatisk
starte op igen efter fire sekunder. Hvis ExacTrac Robotics ikke er i brug, skal du lukke
dialogboksen for at forebygge batteriafladning.

Manuel hældning
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Sådan udføres manuel hældning (Robotics 2.0)

Trin

1. Klik på 1.0°, 0.5° eller 0.1° for at definere de intervaller, hvor ExacTrac Robotics bevæ-
ger sig.

2.

• Klik på LEFT eller RIGHT for at udføre en længdemæssig hældning af brikstoppen i
den tilsvarende retning.

• Klik på UP eller DOWN for at udføre en lateral hældning af brikstoppen i den tilsvaren-
de retning.

• Klik på CENTER for at flytte briksen til nul-position.
• Klik på Move to LOCK Position for at flytte ExacTrac Robotics til låst position. Ser-

vicelåsene kan nu aktiveres.
Når der er anmodet om en bevægelse (bevægelsesknapperne er gråtonet), tryk på akti-
veringsknapperne på briksvedhænget, for at udføre bevægelsen.

3. Klik på STOP for øjeblikkeligt at stoppe enhver bevægelse af ExacTrac Robotics-syste-
met.

4. Hvis du klikker på Done, lukkes dialogboksen Robotics Manual Tilt.

5. Hvis ExacTrac Robotics ikke er i brug, skal du lukke dialogboksen for at forebygge bat-
teriafladning.

Sikkerhedsnote

Brug ikke dialogboksen Robotics Manual Tilt til at kompensere vinkler, som udelukkende
er baseret på infrarød sporing. Kun rotationer, der fastsættes vha. røntgenkorrektion, bør
kompenseres. Vinkler udledt på basis af infrarød sporing er ikke nødvendigvis pålidelige.
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15.3.1 Autokalibrering (kun Robotics 2.0)

Generelle oplysninger

Hvis servicebremsens frigivelsesknap er blevet aktiveret, eller der opstår bevægelsesfejl på
Robotics under positionering, kan det være nødvendigt at kalibrere ExacTrac Robotics 2.0
automatisk (”homing”). I dette tilfælde er yderligere bevægelse ikke mulig:

Figur 134 

Sådan udføres autokalibrering

Trin

1.

Sørg for, at der ikke er nogen patient på bordet i forbindelse med homing-proceduren. Luk
den aktuelle patient, og åbn dialogboksen Robotics Tilt. Behovet for autokalibrering an-
gives af tegnet ? i felterne Roll og Pitch:

2. Følg vejledningerne, og tryk på briksvedhænget for at autokalibrere Robotics.

3. Genstart den kliniske arbejdsgang.

Manuel hældning
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15.4 Robotics-behandlingsinterval

Generelle oplysninger

Det lodrette behandlingsinterval, som anvendes med ExacTrac i kombination med ExacTrac
Robotics og en Varian Exact-briks, kan begrænses til visse behandlinger afhængigt af gantryets
placering. 
Dette skyldes, at overfladen på Brainlabs brikstop til billeddannelse af sikkerhedsmæssige
årsager kun kan flyttes 1,1 cm over isocenter, f.eks. for at forhindre sammenstød mellem
patienten og gantryet.
Som følge heraf kan den lodrette briksbevægelse, som er påkrævet for at bringe patienten ind i
isocenteret, ikke udføres på visse nedadgående rullevinkler.
Det lodrette udvidede bevægelsesområde for Varian Exact-briksen er kun tilgængeligt, hvis
gantryet drejes til mindst 45° (IEC-skala).

Eksempel

①

②

Figur 135 

Nr. Komponent

① Maksimal lodret bevægelse: 1,1 cm

② Nedadgående rulning

Mulige løsninger

I alle tilfælde afgør tumorens placering, om patienten kan positioneres i isocenter. Posteriore
kranielle tumorer, der f.eks ligger tæt på brikstoppens overflade, er mere tilbøjelige til at give dette
problem.
I tilfælde hvor Varian Exact-briksens lodrette bevægelsesinterval forhindrer positionering af
patienten ved isocenteret, genplaceres patienten på bordet eller i masken, for at reducere
rotationen af patienten i forhold til bordpladen.
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Yderligere problemer med Robotics-behandlingsintervallet

Hvis Robotics anvendes på TrueBeam til prostatabehandlinger, kan brikstoppens position i
hovedenden forårsage en forudset risiko for sammenstød. Det skyldes, at LaserGuard ser
robotsystemet.
Ved at anvende den rammeløse forlænger til prostatabehandling er Robotics ca. 17 cm længere
væk fra isocenteret, og således kan patienten blive behandlet uden risici for sammenstød med
gantry og Robotics.

Robotics-behandlingsinterval
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16 STANDALONE-SOFTWARE
TIL
RØNTGENOVERVÅGNING

16.1 Standalone-funktion

Generelle oplysninger

Hvis du har købt standalone-software til røntgenovervågning, står der kun begrænsede
funktioner til rådighed. Overvågningssoftwaren overvåger kun patientens placering med
røntgenbilleder. Patienten skal positioneres i den endelige behandlingsposition ved hjælp af
eksterne enheder såsom keglestråle-CT (baseret på knoglestruktur). Overvågningssoftwaren
lagrer den endelige behandlingsposition og beregner hver overvågningsforskydning i forhold til
denne position.
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Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 297



Arbejdsgang

Standalone-funktion

298 Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Krav

Følgende krav skal opfyldes, inden overvågningsarbejdsgangen kan påbegyndes:
• Patientens behandlingsplan er blevet importeret til ExacTrac (se side 380).
• Patienten er blevet positioneret i den endelige behandlingsposition med et IGRT-system (f.eks.

CBCT).
• Den samme patient er åben på både den lineære accelerator og overvågningssoftwaren (skal

åbnes manuelt).
• Det samme isocenter er valgt på både den lineære accelerator og overvågningssoftwaren (skal

vælges manuelt).
Følgende funktioner/licenser understøttes ikke:
• Implanterede markører
• Stenter
• Virtuelle isocentre
• Definition af kropsmarkører
• Lokaliserede data
• Automatisk præpositionering og positionering

BEMÆRK: Der er ikke nogen forbindelse mellem overvågningssoftwaren og den lineære
accelerator. Derfor udføres der ikke nogen stråleoverensstemmelseskontroller. Sørg altid for, at
den samme patient, det samme isocenter og den samme stråle er åbne på både den lineære
accelerator og overvågningssoftwaren. 

Åbn patient

Den patient, der er åben på den lineære accelerator, skal åbnes manuelt i
røntgenovervågningssoftwaren. Se side 127 for nærmere oplysninger om, hvordan en patient
åbnes.
Patientdata, som allerede er blevet ændret med fuldstændige versioner af ExacTrac-softwaren:
• Hvis patientdataene indeholder definerede kropsmarkører, bliver der vist en advarsel, og

kropsmarkørerne slettes for den pågældende patient. Kropsmarkører optages særskilt for hver
behandlingssession.

• Hvis patientdataene er blevet lokaliseret i iPlan RT (patienten blev scannet med den
rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og målpositioneringsanordning), kan patienten ikke
åbnes, og der vises en advarsel. Hvis patienten åbnes med standalone-software til
røntgenovervågning, skal patientdataene importeres igen.

• Hvis der er blevet defineret et virtuelt isocenter for patienten, vises en advarsel, og det virtuelle
isocenter deaktiveres for den pågældende patient. Hvis patienten senere åbnes med en
fuldstændig version af ExacTrac, kan det virtuelle isocenter aktiveres under Patient Settings.
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Patientindstillinger

Du kan justere overvågningsnøjagtigheden i Patient Settings (se også side 142) for at opnå
infrarød nøjagtighed.

Figur 136 
Overvågningen kan basere på:
• Body Marker On-The-Fly: Kropsmarkørkonfigurationer skal optages særskilt som reference

for hver behandlingssession, inden de første røntgenbilleder tages (se side 209). Permanent
definition af kropsmarkører er ikke mulig. Kropsmarkører muliggør overvågning af
patientbevægelse.

• Reference Star/Array: IR-patientsporing er ikke mulig.
• Cranial Positioning Array: Denne indstilling kan kun anvendes til sporing af

patientplaceringen på basis af infrarød. Automatisk præpositionering er ikke mulig i forbindelse
med lokaliserede data. IR-patientsporing er ikke mulig.

Alle andre indstillinger beskrives på side 142.
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Sådan optages en reference

Optagelse af patientpositionen som reference:

Trin

1.

Sørg for, at patienten er blevet positioneret i den endelige behandlingsposition med et an-
det IGRT-system (f.eks. CBCT).

2. Tryk på Acquire Reference.

3. Tag røntgenbilleder (se side 216).

4.
Udfør automatisk fusion.
BEMÆRK: Fusionsresultatet indstilles til 0.0 for alle værdier for at vise, at dette er patien-
tens endelige behandlingsposition baserende på eksterne enheder. 

5. Verificér fusionsresultatet (se side 220 for oplysninger om, hvordan fusionen verificeres,
og om hvordan en manuel fusion udføres, hvis det skulle være nødvendigt).

6.
Tryk på Finish.
Statusikonet viser et grønt OK-tegn. Alle afstandsbjælker ligger inden for tolerancetærsk-
len.

For et isocenter kan der kun indstilles én referenceposition som reference. Hvis der skal indstilles
en ny reference for det samme isocenter, skal patienten åbnes igen.

Advarsel
Sørg for, at patienten er i den endelige behandlingsposition, inden referencen optages.

Overvåg patientpositionen

Patientpositionen kan til enhver tid overvåges under behandlingen ved at tage røntgenbilleder.
Den overvågede position baserer altid på patientens endelige behandlingsposition, som blev
fastlagt med et tredjeparts-IGRT-system (f.eks. CBCT). Der tages altid højde for den internt
lagrede forskydning ved beregning af den aktuelle patientposition.
BEMÆRK: Patientpositionen overvåges altid på basis af en knoglestruktur. 
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Figur 137 
Se side 273 for, hvordan optagelse foretages.
I tilfælde af store forskydninger skal sandsynligheden af resultatet kontrolleres. De kan være
forårsaget af patientens bevægelser, fusionsfejl osv.
Gennemgå patientinformationerne omhyggeligt ved store forskydninger, og sørg for, at patienten
er blevet positioneret i den korrekte behandlingsposition ved hjælp af eksterne IGRT-systemer
(f.eks. CBCT), og justér om nødvendigt patientens placering.
BEMÆRK: Ved anvendte forskydninger forbliver vinduet i fanen X-ray Monitoring, da automatisk
positionering af patienten ikke er mulig. Kun IR-afstandsbjælkerne og statusikonerne opdateres i
overensstemmelse dermed. 

Patientudskrift og oversigt

Patientudskriften indeholder den oprindelige referenceforskydning, som er forskellen mellem den
endelige behandlingsposition baserende på eksterne IGRT-systemer og den planlagte
placeringen af patientens isocenter fra den DICOM-plan, der blev importeret til ExacTrac.
Forskydningen kan skyldes, at det eksterne IGRT-system baserer på blødt væv, mens ExacTrac
lagrer den endelige behandlingsposition baserende på knoglestrukturer. Derudover indeholder
den alle overvågningsforskydninger, som blev optaget under behandlingssessionen.
Patientoversigten indeholder alle overvågningsforskydninger, som blev optaget under hele
patientbehandlingen.
Se side 367 for nærmere oplysninger om generering af behandlingsrapporter.
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17 NEDLUK SYSTEM
17.1 Lukning af softwaren

Generelle oplysninger

Når patientbehandlingen er fuldført, kan softwaren lukkes ned.

Advarsel
Hvis systemet er lukket ned, før softwaren lukkes, kan data gå tabt.

Advarsel
Kontrollér altid, at ExacTrac Robotics er sat tilbage i nul-position, når ExacTrac slukkes.
Dette er for at sikre, at brikstoppen er indstillet til en position uden hældning til
behandlinger uden ExacTrac eller/og ExacTrac Robotics.

Advarsel
Patienten må ikke lukkes i ExacTrac, før behandlingen er udført, idet ExacTrac centrerer
Robotics, når patienten lukkes. Patienten skal lukkes på behandlingsapplikationen først.

Sådan lukkes patientfilen

Trin

1. For at lukke den aktuelle patientfil skal du trykke på Close Patient.

2.
Ved lukning en patientfil kontrollerer ExacTrac, om ExacTrac Robotics er i nulposition.
Hvis det er nødvendigt, centreres ExacTrac Robotics, så det er i nul-position til den næ-
ste patientbehandling.

Sådan afsluttes ExacTrac-softwaren

Før systemet lukkes ned, skal du afslutte ExacTrac-softwaren korrekt:

Trin

1. Tryk på Quit ExacTrac.
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Trin

2.

Der vises nu besked om afslutning.

3. Når du har bekræftet afslutningsbeskeden med Yes, lukkes ExacTrac-softwaren ned.

Lukning af softwaren
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17.2 Lukning af hardwaren

Systemkontrolpanel

① ②

Figur 138 

Nr. Komponent

① System off-knap

② Computer on/off-knap

Nedluk system

Trin

1. Luk Windows-operativsystemet ned på den sædvanlige måde ved at klikke på Shut
Down (Luk) i Start-menuen.

2.
Vent, indtil ExacTrac-arbejdsstationen lukker ned, og skærmen bliver sort.
Eller kontrollér, om COMPUTER ON/OFF-knappen på systemkontrolpanelet er deaktive-
ret.

3.

Tryk på knappen Luk ③ på ExacTrac konsollen (hvis den er tilgængelig) i tre sekunder.
Den orange standby-LED blinker under dette. Når den grønne POWER LED slukkes, indi-
kerer det, at der ikke længere leveres strøm til ExacTrac-systemet (se side 54), med und-
tagelse af standby reservespændingen (28 V AC).

③

Ellers tryk på knappen SYSTEM OFF på systemkontrolpanelet. Når denne knap ikke læn-
gere lyser, leveres der ikke længere strøm til ExacTrac-systemkomponenterne.

Yderligere noter om nedlukning

Stikkontakten ① kan forblive i positionen I (TÆNDT) og behøver ikke at blive nulstillet hver dag.
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①

For optimal systemydeevne, anbefaler Brainlab, at man lukker ExacTrac-arbejdsstationen
ned natten over. Hvis systemet kører hele tiden, anbefales det at genstarte
arbejdsstationen hver morgen. Hvis du ikke genstarter arbejdsstationen regelmæssigt, kan
det resultere i reduceret system ydeevne.

ExacTrac-arbejdsstationen skal genstartes mindst én gang hver 49. dag. Hvis man ikke gør
dette, vil der blive oprettet forkerte tidsangivelser i alle logfiler og
positioneringsoptegnelser for alle patienter. Denne begrænsning skyldes, at systemernes
interne tid er baseret på Windows-operativsystemet. Efter denne periode på 49 dage bliver
timeren nulstillet til 0.

Nødstop

Hvis hele systemet skal lukkes ned i tilfælde af en nødsituation, skal du trykke på NØDSTOP-
afbryderen, der er installeret i rummet.

Lukning af hardwaren
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18 SYSTEMKALIBRERING
18.1 Koordinatsystem for briks/lineær accelerator

Generelle oplysninger

For at give ExacTrac-patientpositioneringssystemet præcise oplysninger om den nuværende
patientplacering, anvendes et tredimensionelt koordinatsystem i overensstemmelse med IEC
61217 til at beskrive bevægelsen og vinklen på briksen og den lineære accelerator.

ExacTrac med lineær accelerator

O

Z

X

Y

Figur 139 

Aksedefinitioner

Akse Funktion

Udgangspunkt
(0,0,0)

Dette er den lineære accelerators isocenter, som defineres ved krydsningen
af gantry-rotationsaksen og briksens rotationsakse.

Z-akse
Dette er den lodrette akse, der løber gennem udgangspunktet vinkelret på
brikstoppens plan med en hældning på 0°. Over udgangspunktet er denne ak-
se positiv, under udgangspunktet er den negativ.
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Akse Funktion

X-akse

Dette er den vandrette akse, der løber gennem udgangspunktet parallelt med
gantry-rotationsplanet. Når du vender mod den lineære accelerator fra foden
af briksen, er denne akse positiv til højre for udgangspunktet, og negativ til
venstre. Aksen kaldes også den laterale akse, fordi den beskriver briksens
tværgående bevægelse.

Y-akse

Dette er den vandrette akse, der løber gennem udgangspunktet parallelt med
brikstoppens plan med en hældningsvinkel på 0°. Når du vender hen imod
den lineære accelerator fra foden af briksen, er denne akse positiv, når den
bevæger sig hen imod den lineære accelerator fra udgangspunktet, og nega-
tiv når den bevæger sig væk fra den lineære accelerator fra udgangspunktet.
Aksen kaldes også længde-aksen, fordi den beskriver bevægelse på langs af
briksen.

Rotationsvinkler

• Rotation omkring den lodrette akse resulterer i en briksvinkel.
• Rotation omkring længdeaksen resulterer i en længdemæssig hældning eller rullevinkel.
• Rotation omkring den laterale akse resulterer i en lateral hældningsvinkel eller højdevinkel.

Advarsel
Briksvinklen vises i ExacTrac i overensstemmelse med den skala, der anvendes af din
lineære accelerator. Standardplaceringen kan derfor være 0° eller 180°, og den positive
rotation kan være med uret eller mod uret. Systemet er tilpasset for at matche din lineære
accelerator under accept.

Med undtagelse af vinklede målinger (angivet ved °-symbolet), vises alle numeriske
værdier af ExacTrac i millimeter [mm].

Kalibrering og verificering

Der er risiko for fejlkalibrering ved hver systemkalibrering. For optimal sikkerhed, anbefaler
Brainlab kun at give ekspertbrugere retten til at kalibrere systemet.
Kalibrering af isocenter og røntgen vil ugyldiggøre kalibrering til stråle-isocenter, så den skal
gentages, hvilket omfatter udførsel af en ny Winston-Lutz-test på den lineære accelerator. For at
undgå dette, anbefaler Brainlab kun at genkalibrere systemet, når en daglig kontrol har bekræftet,
at kalibreringen ikke længere er indenfor den påkrævede nøjagtighed.
For optimal sikkerhed og effektiv brug af systemet, skal den daglige kontrol udføres mindst hver
morgen før klinisk anvendelse af systemet.

Koordinatsystem for briks/lineær accelerator
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18.1.1 Adgang til komponentkalibrering

Sådan opnås adgang til isocenter-kalibrering

Trin

For at få adgang til systemkalibrering skal du trykke på Calibrate/Verify i fanen System Set-
tings. En Calibration-skærm vises.

Calibration-skærm

Figur 140 

Kalibreringsmuligheder

Trin Bemærk

1. Isocenter Calibration Obligatorisk før patientbehandling kan påbegyndes.

2. X-ray Calibration Obligatorisk før patientbehandling kan påbegyndes, hvis
du har ExacTrac X-ray.

3. Radiation Isocenter Calibration Udfør denne efter de forgående to kalibreringer.

Kalibreringsrutine

Brainlab anbefaler at udføre en isocenter-kalibrering, en røntgenkalibrering og en kalibrering af
stråleisocenter mindst en gang om måneden, eller hvis systemet dekalibreres (f.eks. efter et
komponentsammenstød eller efter redigering af systemets opsætning).
Udfør kalibreringen i følgende rækkefølge:
• Systemkalibrering med kalibrering af stråleisocenter:

1. Isocenterkalibrering
2. Røntgenkalibrering
3. Daglig kontrol
4. Kalibrering af stråleisocenter
5. Daglig kontrol
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• Systemkalibrering uden kalibrering af stråleisocenter:
1. Isocenterkalibrering
2. Røntgenkalibrering
3. Daglig kontrol

Kalibrering af stråleisocenter

Denne funktion giver dig yderligere nøjagtighed og anbefales kraftigt til alle behandlinger.
Calibrate Radiation Isocenter er en valgfri kalibrering, der yderligere forbedrer nøjagtigheden af
dine aktuelle isocenter- og røntgenkalibreringer (se side 335).

Verificeringsmuligheder

Der fås yderligere verificeringsmuligheder. Se side 339.

Generelle kalibreringsanbefalinger

Advarsel
Verificer kalibreringen dagligt. Regelmæssig kalibrering og verificering af systemet er
nødvendig for at sikre nøjagtighed. Verificér altid kalibreringen af systemet efter mekaniske
påvirkninger af systemets komponenter.

Håndtér kalibreringsfantomerne med forsigtighed. Nøjagtig kalibrering kan ikke garanteres
ved anvendelse af et beskadiget fantom. Undgå at ridse eller beskadige de infrarøde
markører. 

Advarsel
Bekræft, at det beregnede omrids matcher videobilledet af fantomet helt nøjagtigt.

Sikring af kameranøjagtighed

Undlad at berøre kamerasystemet, når systemet er i brug.

Advarsel
IR-kameraet behøver en væsentlig opvarmningstid på op til to timer, afhængigt af
miljøforholdene og kameraets specifikke detaljer. I denne perioder kan kameraet vise en
opvarmningsforskydning. For at forhindre potentielt unøjagtige daglige kontrolresultater
anbefales en opvarmningstid på 120 minutter, eftersom IR-kameraet kun anvendes som et
absolut målesystem under den daglige kontrol. Der skal derfor sørges for, at ExacTrac-
systemet tændes 120 min. inden udførelse af den daglige kontrol.
Alternativt er det muligt at holde systemet konstant tændt (f.eks. natten over) og kun
slukke for arbejdsstationen. For at gøre det skal der slukkes for ExacTrac-arbejdsstationen
via Windows. Kabinettet er stadig tændt. For at tænde for arbejdsstationen (f.eks. næste
dag) skal ExacTrac først slukkes helt ved at trykke på Sluk-knappen på konsollen og
derefter genstarte systemet ved at trykke på Tænd-knappen efter et par sekunder.
For at forhindre en temperaturforskydning mellem isocenter-kalibrering og
røntgenkalibrering tillader softwaren kun røntgenkalibrering i kombination med isocenter-
kalibrering. Røntgenkalibreringer skal udføres umiddelbart efter isocenterkalibrering,
hvilket sikrer en gyldig systemkalibrering.

Advarsel
Det infrarøde kamera udsender infrarødt lys, der kan forstyrre tredjeparts medicinske
enheder, der også anvender infrarødt lys. I sådanne tilfælde bør der kun anvendes ét
system ad gangen.

Koordinatsystem for briks/lineær accelerator
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Advarsel
Tredjeparts infrarødt udstyr kan også forringe det infrarøde kameras funktionalitet. I
sådanne tilfælde bør der kun anvendes ét system ad gangen. Man kan også dække den
tredjeparts infrarøde kilde til.

For at sikre præcis kalibrering og efterfølgende infrarød sporing skal du sikre dig, at
reflekterende objekter og lyskilder, der kan resultere i artefakter, ikke befinder sig i
kameraets synsfelt.

Advarsel
Undlad at montere genstande på kamerasystemet. Montering af ekstra vægt på det
infrarøde kamera vil ugyldiggøre systemkalibreringen og resultere i forkert
patientpositionering.

Advarsel
Dæk ikke kamerasystemet til, f.eks. med gardiner. Hvis kamerasystemet dækkes til, kan det
overophede.

Advarsel
Brainlab anbefaler kraftigt, at computerskabet forbliver tændt til enhver tid, så kameraet
forbliver på driftstemperatur.

Advarsel
For at sikre præcis kalibrering og efterfølgende infrarød sporing, skal temperaturen i
behandlingsværelset være konstant. Temperatursvingninger, forårsaget af f.eks. luftstrøm
fra klimaanlægget, kan resultere i ukorrekt betjening af kameraet.

Advarsel
Store temperaturændringer (> 5 °C) kan forårsage unøjagtighed i systemet. Brugeren skal
udføre kalibreringsverifikation i tilfælde af store temperaturændringer.
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18.2 Isocenterkalibrering

Generelle oplysninger

Isocenter-kalibrering linjefører brikstoppen med den lineære accelerators isocenter, hvilket har
direkte indflydelse på nøjagtigheden af både infrarød- og røntgenpositionering.
BEMÆRK: Udfør alle kalibreringsstrin (herunder kalibrering til stråleisocenter) for at minimere
forskellen mellem ExacTrac-isocenteret og den lineære accelerators stråleisocenter. 

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Håndtér isocenter-fantomet forsigtigt. Nøjagtig kalibrering kan ikke garanteres, hvis
fantomet eller de vedhæftede markørkugler er beskadigede. Markørkuglerne skal udskiftes
mindst én gang om året og øjeblikkeligt, hvis der opstår skader. I tilfælde af ukorrekt brug
af isocenter-fantomet (hvis det falder ned, flyttes over ujævn overflade med markørerne
rettet nedad) er det nødvendigt at udskifte alle markørkugler.

Advarsel
Medmindre der udføres kalibrering til stråleisocenter, vil isocenterkalibreringen med
ExacTrac påvirke den endelige patientplacering direkte. Du skal altid sikre dig, at laserne i
værelset er korrekt afstemt med den lineære accelerators stråle-isocenter. Enhver fejl i
laserjusteringen vil reducere positioneringsnøjagtigheden af ExacTrac. Mindre
linjeføringsfejl mellem laserne og stråle-isocentret kan kompenseres vha. kalibrering til
stråle-isocenter. Sørg for, at brikstoppen er vandret og nivelleret til kalibrering.

Advarsel
Isocenter-positionen skal verificeres eller kalibreres mindst én gang om dagen.

Advarsel
Forkert placerede markørkugler kan gøre isocenterfantomet unøjagtigt. Kontrollér
regelmæssigt, om alle markørkugler er skruet helt ind i isocenterfantomet, således at der
ikke er noget gap mellem markøren og markørsoklen.

ET-isocenter-fantom

Kalibrér isocenterpositionen med et ET-isocenter-fantom (kun med artikelnummer 49050A eller
højere).

Isocenterkalibrering
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①

Figur 141 

Nr. Komponent

① Linjer for laserne i behandlingsværelset

Sådan positioneres fantomet på brikstoppen

Trin

1. Placér ET-isocenter-fantom på brikstoppen og sørg for, at alle fantomets fem markør-
kugler er inden for kameraets synsfelt.

2. Linjefør fantomet med gantryet ved at anvende graveringerne Right, Left og Gantry og
patientsymbolet på fantomet som guide.

3. Linjefør linjerne, som er indgraveret på fantomet, med rumlaserne.

Advarsel
Fortsæt med forsigtighed, når du linjefører isocenter-fantomet med laserne i
behandlingsrummet. Forkert linjeføring af isocenter-fantomet vil resultere i forkert
patientpositionering.

Advarsel
Til systemkalibrering og kalibreringsverifikation skal der altid anvendes identiske fantomer
med samme identifikationsnummer.
For kunder, der opgraderer til ExacTrac 6.2 fra 5.x eller ældre versioner: anvend ikke ET
isocenterfantom 49050 længere, da den ikke omfatter den tungstenskugle, som er nødvendig til
den daglige kontrol.
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Sådan udføres isocenterkalibrering

Trin

1.

Vælg Isocenter Calibration på skærmen Calibration (se side 323), og bekræft med
Next. Denne skærm vises.

2.

Sørg for, at fantomet er på linje med rumlaserne og inden for kameraets synsfelt (markør-
kugler vises med blåt).
Hvis ExacTrac bruges i kombination med iGUIDE og HexaPOD Evo RT-systemet, skal
isocenterfantomet flyttes til isocenteret med funktionen Isocenter Check, som er en del
af sikkerhedskontrollerne i iGUIDE.

3. Tryk på Calibrate, for at gemme den nuværende position af ET-isocenter-fantom som
isocenter.

4.

Hvis det isocenter, som du har defineret, adskiller sig væsentligt fra den tidligere indstil-
ling, vil en tilsvarende besked blive vist.

• Sørg for, at kalibreringsfantomet er korrekt placeret, og at det og systemet ikke er be-
skadiget.

• Bekræft denne besked, hvis du ønsker at fortsætte med dine nye indstillinger.

Isocenterkalibrering
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Trin

5.

Når kalibreringen er afsluttet:
Vises en OK-meddelelse.
Vellykket kalibrering angives nederst på skærmen.

6. Tryk på Next for at fortsætte til næste kalibreringstrin.

Flyt ikke fantomet på brikstoppen under kalibreringsprocessen. Ellers vil den efterfølgende
patientpositionering være forkert.
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18.3 Røntgenkalibrering

Generelle oplysninger

Røntgenkalibrering kalibrerer røntgenbilledsystemet for at sikre en nøjagtig korrektion og
verificering af patientpositionering.

ET-røntgenkalibreringsfantom

Udfører røntgenkalibrering med et ET-røntgenkalibreringsfantom.

Figur 142 

Anbefalede energiindstillinger

Fantomtype Anbefalede indstillinger for kalibrering

Røntgenkalibreringsfantom 120 kV, 100 mA og 100 ms

BEMÆRK: Røntgenindstillingerne afhænger af den individuelle systemopsætning samt de
installerede systemkomponenter. De anbefalede røntgenindstillinger vist ovenfor er kun et bredt
forslag. 

Hvis røntgenudstyret ikke er blevet anvendt i mere end to uger, må energiindstillingerne for
de første 10 eksponeringer ikke overstige 110 kV.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Nøjagtig kalibrering kan ikke garanteres efter deformation eller beskadigelse af ET-
røntgenkalibreringsfantomet. Håndtér ET-røntgenkalibreringsfantomet med omhu.

Rør ikke ved de reflekterende markører. Hvis de reflekterende markører er beskadigede,
kan det påvirke kalibreringsfantomets funktionalitet.

Advarsel
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du kontrollere røntgenkalibreringen mindst én gang
om dagen, før du påbegynder patientbehandlingen. Unøjagtig kalibrering kan resultere i
unøjagtig patientpositionering.

Røntgenkalibrering
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18.3.1 Udførelse af røntgenkalibrering

Generelle oplysninger

Udfør altid røntgenkalibrering direkte efter, at du har foretaget isocenterkalibrering. Dette
forhindrer, at ændringer i kameraets driftstemperatur påvirker kalibreringsnøjagtigheden.

Sådan positioneres røntgenkalibreringsfantomet

Trin

1.

Vælg X-Ray Calibration på skærmen Calibration (se side 323), og bekræft med Next.
Skærmen Calibration Position vises.

2.
Placér ET-røntgenkalibreringsfantomet på briksen således, at:
• De reflekterende markører er fuldstændigt synlige for begge kameralinser.
• Metalkomponenter i brikstoppen ikke er medtaget i de efterfølgende kalibreringsbilleder.

3. Justér placeringen af kalibreringsfantomet på briksen, indtil briksvinklen vises som nul.

4.

Udfør brikspositionering:
• Hvis der er installeret automatisk brikspositionering (se side 73), skal du trykke på akti-

veringsknapperne på briksens håndvedhæng for at korrigere laterale, længdemæssige
og lodrette værdier.

• Ellers skal du flytte briksen manuelt i overensstemmelse med oplysninger på forskyd-
ningsindikatorerne (se side 194).

Når alle vinkler er indstillet til OK, er den referenceposition, der blev gemt under system-
installationen, nået. Hvis det er nødvendigt, kan referencepositionen justeres (se side
360).

5. Tryk på Next for at kalibrere fladpanelerne.

Sikkerhedsnote

Advarsel
Hold dig væk fra bevægelige dele under den automatiske brikspositionering.
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Kalibreringsposition (positionering vellykket)

Figur 143 

Sådan kalibreres røntgenkomponenterne

Trin

1.

Tag et røntgenbillede vha. begge rør iht. instrukserne på kalibreringsskærmen.

Røntgenkalibrering
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Trin

2.

Bekræft, at det orange trådkors, vist i det tagne billede, er centreret inden for alle otte gu-
le markørcirkler, der vender direkte imod røntgenstrålen på hver skærm.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du verificere, at billedet ikke er over- eller underekspone-
ret. Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på Modify for at justere røntgenenerginiveauer-
ne (se side 91) og gentage billedoptagelsen.

3. Tryk på Finish for at fuldføre kalibreringsprocessen.

Advarsel
Hvis billedtagningen mislykkes i tre forsøg, f.eks. hvis et helt billede ikke kan genereres,
skal du kontakte Brainlab-support.

Røntgenkalibrering (kalibrering vellykket)

Figur 144 
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①

②

③

④
⑤⑥

⑦
⑧

Figur 145 
Alle otte markører i røntgenbilledet Figur 144 (forstørret i Figur 145) er blevet detekteret korrekt.
Markøren på højre nederste side på markør 4 hører ikke til denne kalibreringsakse. Den anvendes
kun til kalibrering af den anden billeddannende akse, og det er derfor normalt, at der ikke vises
nogen gul cirkel omkring den.
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18.4 Kalibrering til stråleisocenter

Generelle oplysninger

For optimal positioneringsnøjagtighed skal isocenterpunktet i kalibreringen af røntgenbillederne af
ExacTrac være nøjagtig identisk med acceleratorens faktiske stråleisocenter.
Da røntgenkalibrering af ExacTrac afhænger af:
• laserne i behandlingsværelset,
• isocenterkalibreringen af det infrarøde kamera,
• geometrien af kalibreringsfantomerne,

kan der forventes et typisk misforhold mellem isocentret i røntgenbilledkalibreringen og det
faktiske stråle-isocenter på 0,4 til 0,7 mm.
Kalibreringen til stråle-isocenter gør, at du kan kompensere for denne afvigelse.
Acceleratorens faktiske stråle-isocenter skal være nøjagtig defineret af en Winston-Lutz-test. Ved
afslutningen af denne test vil Winston-Lutz-pegepindens kugle være på stråle-isocentret.
Genjustering af røntgenkalibreringens isocenterpunkt til dette punkt kan opnås ved at finde
Winston-Lutz-pegepindens kugle i ExacTrac X-ray billederne. Når kuglens center er fundet, kan
denne position anvendes til at definere det originale punkt (isocenter) af ExacTrac-kalibreringen.
Kalibrering til stråleisocenter er ikke strengt obligatorisk. På acceleratorer, hvor den påkrævede
nøjagtighed kan opnås uden yderligere justering, eller på acceleratorer, hvor der ikke er Winston-
Lutz-hardware tilgængeligt, er det muligt kun at arbejde med det almindelige isocenter- og
røntgenkalibreringen.
Brainlab anbefaler kraftigt at udføre kalibrering til stråleisocenter for alle acceleratorer, hvor
hardware til Winston-Lutz-test er tilgængelig. Systemnøjagtighed kan være reduceret, hvis ikke
kalibrering til stråleisocenter udføres.

Sådan udføres kalibrering af stråleisocenter

Trin

1. Udfør en Daily Check for at sikre, at kalibreringen af ExacTrac er gyldig. Hvis det er nød-
vendigt, skal du udføre isocenter- og røntgenkalibreringen.

2. Udfør en Winston-Lutz-test iht. specifikationerne fra din accelerators producent eller de
passende interne protokoller.

3. Sørg for, at pilemarkørkuglen er i stråleisocenteret ved slutningen af Winston-Lutz-testen.

4.

Aktivér afkrydsningsfeltet Calibrate Radiation Isocenter i skærmen Calibration. Når du
åbner Radiation Isocenter Calibration-guiden, vises en påmindelse:
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Trin

5.

ExacTrac udfører kontrollen, og viser den resulterende forskydning af stråleisocentrets
placering:

Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på Modify for at justere røntgenenerginiveauerne
(se side 91).

6.
Hvis kuglen ikke automatisk markeres af et trådkors i røntgenvisningerne, skal du bruge
funktionen Search og indstille den ønskede Pointer Radius til at detektere kuglen. Du
skal visuelt undersøge resultatet af en vellykket cirkeldetektion.

7.

Hvis den resulterende forskydning er inden for acceptable grænser, vises en meddelelse
med et grønt ikon:

8.

Hvis forskydningen overskrider de acceptable grænser, vises et rødt symbol:

• Kontrollér, at det grønne kryds markerer kuglens midte
• Genkalibrér systemet

9. Hvis den resulterende forskydning er inden for de accepterede grænser, aktiveres knap-
pen Next.

Kalibrering til stråleisocenter
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Trin

10.

Når du klikker på Next, vil en dialogboks spørge, om Winston-Lutz-forskydningen skal an-
vendes ved isocenterkalibreringen.

11.

Klik på No for at forlade kalibreringsguiden, hvorved alle ændringer vil annulleres.
Klik på Yes for at anvende Winston-Lutz-forskydning til isocneterkalibreringen. En verifi-
ceringsside vises, der gør det muligt for brugeren at tage et andet par røntgenbilleder for
at kontrollere den forbedrede nøjagtighed.

Disse verificeringssider er valgfrie. Annullering af guiden på dette tidspunkt vil ikke annul-
lere kalibreringen af stråleisocenteret.

SYSTEMKALIBRERING
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19 KVALITETSSIKRING
19.1 Verifikationsfunktioner for kalibrering

Sådan får du adgang til isocenter-verifikation

For at få adgang til funktionerne til kalibreringsverifikation skal du trykke på Calibrate/Verify i
fanen System Settings.

Calibration-skærm

①
②
③

Figur 146 

Sådan aktiveres verifikation

Trin

For at aktivere kalibreringsverifikation skal du aktivere den ønskede valgmulighed i Verification-
området og trykke på Next for at få vist den tilsvarende verifikationsskærm.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Nr. Komponent Funktion

① Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Bruges til at verificere, om fantomet er blevet justeret korrekt i
forhold til laserne under kalibrering (eller til stråleisocenteret,
hvis der blev anvendt stråleisocenterkalibrering) (se side
341).

② Daily Check Aktiverer hurtig verifikation af røntgenkalibrering (se side
344). Dette omfatter ① ovenfor.
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Nr. Komponent Funktion

③ Detect Winston-Lutz
Pointer Anvendes til at udføre Winston-Lutz-testen (se side 347).

Sikkerhedsnoter

Før du starter kalibreringsverifikationen, skal du sikre dig, at computerskabet har kørt i
mindst 60 minutter.

Advarsel
Polaris IR-kameraet skal varme op i mindst 60 minutter, og Polaris Spectra IR-kameraet
skal varme op i mindst 5 minutter. I disse perioder viser kameraet en
opvarmningsforskydning. For at forhindre forkert behandling eller kalibrering af systemet
er det obligatorisk at tænde for Polaris IR-kameraet mindst 60 minutter før brug og for
Polaris Spectra IR-kameraet mindst 5 minutter før brug. For at gøre dette skal du trykke på
”System On”-knappen på computerskabet. Hele ExacTrac-systemet, med undtagelse af
arbejdsstationen, vil tændes med denne knap. Det er muligt at holde systemet tændt
konstant. For at forhindre en temperaturforskydning mellem isocenter-kalibrering og
røntgenkalibrering tillader softwaren kun røntgenkalibrering i kombination med isocenter-
kalibrering. Røntgenkalibreringer skal udføres umiddelbart efter isocenter-kalibrering.

Verifikationsfunktioner for kalibrering
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19.2 Verifikation af isocenterkalibrering

Aktivering af isocenter-verifikation

Trin

1. Vælg Move Isocenter Phantom To Current Isocenter på skærmen Calibration (se side
339), og bekræft med Next.

2. En isocenter-verifikationsskærm vises.

Isocenter-verifikationsskærm

Figur 147 

Sådan udføres isocenter-verifikation

Trin

1. Placér ET-isocenter-fantom på brikstoppen, og sørg for, at alle fantomets fem markør-
kugler er registrerede og synlige i Left Camera og Right Camera-visningerne.

2. Klik på Start Positioning.

KVALITETSSIKRING
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Trin

3.

Korrigér de laterale, længdemæssige og lodrette værdier, hvis der er installeret automa-
tisk brikspositionering:
• Når det gælder Varian Exact/ETR-brikse, skal du trykke på aktiveringsknapperne på

begge sider af vedhænget for at aktivere automatisk briksbevægelse (se side 73).
• For TrueBeam lineære acceleratorer vises ADI positioneringsdialogboksen efter tryk på

Start Positioning (se side 203).
• På Elekta lineære acceleratorer med iGUIDE/HexaPOD RT Evo-systemet skal isocen-

terkontrollen i iGUIDE udføres for automatisk at placere ET-isocenter-fantomet i iso-
centeret. Fantomet flyttes til den lagrede isocenterposition fra Elekta. Hvis du har kali-
brering af stråleisocenter aktiveret, og afvigelsen er for stor på Elekta-siden, kan det
være nødvendigt at justere kalibreringen på Elekta-siden.

Ellers skal du flytte briksen manuelt i overensstemmelse med oplysninger på forskyd-
ningsindikatorerne (se side 194).

4.

Nul og OK vises nu for alle afstands-og vinkelværdier for den nuværende isocenter-positi-
on.

5.

Sørg for, at isocenteret er kalibreret korrekt, ved at kontrollere, at linjerne, der er indgrave-
ret på fantomet, nu er afrettet korrekt med laserne i behandlingsværelset.
Hvis isocenter-fantomet ikke er positioneret korrekt, skal du gentage kalibrering (se side
326).
Hvis der bruges Radiation Isocenter Calibration, matcher laserne ikke linjerne indgra-
veret på fantomet med den højeste nøjagtighed. Brug Daily Check til at verificere place-
ringen af isocenteret.

6. For at gentage verifikationen skal du justere placeringen af ET-isocenter-fantomet efter
behov og trykke på Start Positioning.

Verifikation af isocenterkalibrering
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Trin

7. Når verifikationen er blevet gennemført, skal du trykke på Next for at fortsætte med billed-
optagelsen.

Gå ind i behandlingsværelset og verificer visuelt, at laserne korrelerer korrekt med
trådkorsene på fantomet.

KVALITETSSIKRING
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19.3 Daily Check
19.3.1 Verifikation af røntgenkalibrering

Generelle oplysninger

Daily Check verificerer ExacTrac IR- og røntgenisocenterets krydskalibrering. Det er IKKE en
indikation på den opnåelige positioneringsnøjagtighed for den lineære accelerators isocenter. For
Daily Check detekteres en tungstenskugle, der befinder sig i midten af ET
isocenterkalibreringsfantom, ved hjælp af røntgensystemet.
ExacTrac detekterer automatisk kuglen på røntgenbilleder samt beregner og viser afvigelsen i
forhold til, hvor den forventer tungstenkuglen baseret på IR-oplysningerne for ET
isocenterkalibreringsfantom. Således viser Daily Check tungstenskuglens afvigelse som
detekteret på røntgenbilleder versus den forventede position, der kommer fra IR-systemet.
Resultaterne af den daglige verifikation af translationelle forskydninger kontrolleres uafhængigt i
hver retning. Standardgodkendelseskriterierne er 1 mm.
Brainlab anbefaler, at Daily Check udføres mindst én gang om dagen.
For at evaluere isocenternøjagtigheden for ExacTrac-røntgenkalibreringen i forhold til den lineære
accelerators stråleisocenter kan ExacTrac-funktionen Winston Lutz-pilemarkørkugle-detektion
anvendes. For at gøre det skal du sørge for, at Winston Lutz-pilemarkørkuglen er korrekt placeret i
den lineære accelerators isocenter (f.eks. ved hjælp af EPID-billeddannelse). Winston Lutz: Så
viser funktionen pilemarkørkugle-detektion dig afvigelsen mellem den lineære accelerators
stråleisocenter og ExacTrac-røntgenisocenteret.
For at fastslå den samlede positioneringsnøjagtighed for ExacTrac bør der foretages en skjult
måltest ved hjælp af et antropomorft fantom.

Røntgenbilledoptagelse

①
Røntgenbilledoptagelsen er integreret på siden Daily Check.

Daily Check
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Hvis du har licenseret Calibrate Radiation Isocenter, vises statussen på den aktuelle Radiation
Isocenter Calibration i det nederste højre hjørne ①.

Optagelse af røntgenbilleder

Trin

1. Følg trinene, der er beskrevet i side 341 for at positionere isocenter-fantomet.

2. Vælg et lavt røntgenenerginiveau, f.eks. 70 kV, 20 mAs. Gør dette ved at trykke på Modi-
fy (se side 89).

3. Optag og vis begge røntgenbilleder.

Røntgenverifikation/daglig kontrol

②

① ③

Figur 148 

Nr. Komponent Funktion

① Pointer
Pilemarkørens radius kan justeres efter størrelsen af den im-
planterede kugle (standardværdien er justeret for Brainlab iso-
center-fantom).

② Resultat Resultat af den daglige kontrol.

③ Radiation Isocenter Cali-
bration

Dato for den forrige stråleisocenterkalibrering, og om den er
opdateret.
Dette felt vises kun, hvis du har licens til funktionen.

Fortolkning af de daglige kontrolresultater

Trin

1.

Som nævnt i tipteksten, skal du visuelt inspicere resultatet af cirkeldetektionen.
Hvis tungsten-sfæren næsten ikke er synlig i de optagede billeder, brug windowing til at
forbedre kontrasten. Dette gøres ved at trække et rektangel ud ved hjælp af den højre
museknap fra midten af fantomet (se side 236).
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Trin

2.

• Hvis den daglige kontrol er vellykket, vises et grønt symbol.

• I modsat fald vises et rødt symbol.

3. Hvis du ønsker at genstarte kugledetektion, f.eks. med en anden radiusindstilling, skal du
justere Radius og trykke på Search.

4. Når der er opnået et passende resultat, skal du klikke på Finish.

5. Bekræft den viste meddelelse med OK. Verifikationen er nu afsluttet.

Advarsel
Hvis den daglige kontrol mislykkes, skal du gentage røntgenkalibreringsproceduren.

Yderligere testning

Winston-Lutz-testen kan bruges til yderligere at verificere systemnøjagtighed (se side 347). Det
anbefales, at udføre en skjult måltest fra tid til anden (se side 351).
En skjult måltest kan også bruges til mislykkede daglige kontroller for at se tungstenskuglens
afvigelse fra isocenteret i isocenterfantomet.

Daily Check
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19.4 Winston-Lutz: Pegepind kugle-detektion

Generelle oplysninger

Sammen med en fantom-pegepind anvendes denne funktion til at vurdere røntgenkalibreringens
isocenter-nøjagtighed i forhold til den lineære accelerators stråleisocenter.
Brainlab anbefaler, at udføre en Winston-Lutz-test fra tid til anden for at sikre et meget nøjagtigt
match mellem lineær accelerator og ExacTrac isocenter. Hvis tilgængelig, er en Radiation
Isocenter Calibration uundværlig.

Før du går i gang

Trin

1.
For at kunne udføre pegepinddetektionstesten skal du montere et passende værktøj
(f.eks. en Brainlab-fantompegepind eller den rammeløse SRS QA-målpegepind) på
briksholderen eller på den rammeløse SRS-maskebase.

2. Hvis du anvender ExacTracs stråleisocenterkalibrering, udføres en fuld Winston-Lutz-test
for at få kuglen i stråleisocenteret. Ellers tilpasses pegepinden til laserne.

Fantom-pegepind

①

②

Figur 149 

Nr. Komponent

① Fantom-pegepind.

②
Brainlab briksmontering (eksempel).
Se hardwarebrugervejledning, RTRS stereotaktisk hardware.
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Rammeløs SRS-målpegepind

① ②

Figur 150 

Nr. Komponent

① Rammeløs SRS-målpegepind.

②
Rammeløs SRS-maskebase.
Se hardwarebrugervejledningen, Patientstøttesystem.

Sådan aktiveres pegepind-detektion

Trin

1. Vælg Detect Winston-Lutz Pointer på skærmen Calibration (se side 339), og bekræft
med Next.

2. En røntgenbilledskærm vises.

Winston-Lutz: Pegepind kugle-detektion
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Røntgenbilledoptagelse

Figur 151 

Sådan optages et røntgenbillede

Trin

1. Der skal nu tages et enkelt røntgenbillede med begge røntgenrør i henhold til instruktio-
nerne i softwaren.

2. Den kalibrerede isocenter-position er i hvert enkelt tilfælde angivet med et blåt trådkors.

3. Justér billedkontrasten og windowing efter behov (se side 236), og tryk på Next.
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Sådan verificeres nøjagtighed

Figur 152 

Trin

1. Hvis kuglen ikke automatisk markeres af et trådkors i røntgenvisningerne, skal du bruge
funktionen Search og indstille den ønskede kugleradius til detektion af kuglen.

2. Brug zoom-og panoreringsfunktionerne mhp. at placere den detekterede kugle i midten af
røntgenvisningerne og til at øge zoom-faktoren efter behov.

3.

Den detekterede kuglemidte er markeret med et grønt trådkors.
• Isocenteret, som blev defineret under røntgenkalibreringen (se side 330), er markeret

med et blåt trådkors.
• Enhver afvigelse mellem det planlagte behandlingsisocenter og det kalibrerede isocen-

ter angives med 2D- og 3D-forskydningværdier, der vises i røntgenvisningerne. En vær-
di højere end 0,7 mm kan indikere forkert detektion af kuglen i billedet eller uregelmæs-
sig kalibrering.

• Værdien Reconstruction Error viser afstanden mellem venstre og højre røntgenpro-
jektionslinjer i 3D. En høj værdi angiver, at systemet kan have brug for at blive genkali-
breret.

4. Luk Winston-Lutz-skærmen ved at trykke på Finish.

Advarsel
Hvis den beregnede afvigelse overstiger 0,7 mm, skal systemet genkalibreres, efterfulgt af
en kugledetektionstest med pegepinden. Hvis afvigelsen stadigvæk overstiger 0,7 mm, skal
du kontakte Brainlab-support.

Winston-Lutz: Pegepind kugle-detektion
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19.4.1 Detektion af skjulte kugler

Før du går i gang

Trin

1.
For at udføre detektionstesten for skjulte kugler, skal der placeres et QA-fantom (indehol-
dende en passende radiouigennemsigtig kugle, fx en tungstenkugle på 5 mm) på behand-
lingsbordet. 

2. Midten af kuglen skal defineres som behandlingsisocenteret i et tilsvarende datasæt.

3. Infrarød-baseret positionering og røntgen- eller keglestråle-CT-korrektion skal derefter ud-
føres således, at wolfram-kuglen bliver placeret i isocenter.

4. Når den ideelle position, som angives af ExacTrac-softwaren, opnås, kan nøjagtigheden
verificeres ved hjælp af detektion af skjulte kugler.

5. Luk patienten, og efterlad bordet/fantomet i uændret position (dvs. annuller Robotics-
centrering).

Sådan aktiveres kugledetektion

Trin

1. Vælg Detect Winston-Lutz Pointer på skærmen Calibration (se side 339), og bekræft med
Next.

Sådan verificeres nøjagtighed

Røntgenbilledoptagelser og cirkeldetektion udføres på samme skærm.

Figur 153 

Trin

1. Hvis kuglen ikke automatisk markeres af et trådkors i røntgenvisningerne, skal du bruge
funktionen Search og indstille den ønskede kugleradius til detektion af kuglen.

2. Brug zoom-og panoreringsfunktionerne mhp. at placere den detekterede kugle i midten af
røntgenvisningerne og til at øge zoom-faktoren efter behov.
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Trin

3.

Det planlagte behandlings-isocenter er markeret med et grønt trådkors.
• Isocenteret, som blev defineret under røntgenkalibreringen (se side 330), er markeret

med et blåt trådkors.
• Enhver afvigelse mellem det planlagte behandlingsisocenter og det kalibrerede isocen-

ter angives med 2D- og 3D-forskydningværdier, der vises i røntgenvisningerne. En vær-
di højere end 1,5 mm kan indikere forkert detektion af kuglen i billedet eller uregelmæs-
sig kalibrering.

• Værdien Reconstruction Error viser afstanden mellem venstre og højre røntgenpro-
jektionslinjer i 3D. En høj værdi angiver, at systemet måske skal genkalibreres, eller at
kuglen ikke er ordentligt detekteret i et eller begge billeder.

4. Luk skærmen ved at trykke på Finish.

Advarsel
De detekterede afvigelser i løbet af denne test er repræsentative for den nøjagtighed, som
du kan forvente i løbet af patientbehandlinger. Hvis de viste afvigelser overskrider
acceptable værdier, må patienter ikke behandles, før systemet er blevet genkalibreret.

Winston-Lutz: Pegepind kugle-detektion
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19.5 Supplerende kalibreringsfunktioner
19.5.1 Optagelse af røntgenkorrektionsbilleder

Generelle oplysninger

Du kan optage hvide billeder, der gør rede for varierende sensitivitet af hver
fladpanelsdetektorpixel og gør det muligt for softwaren at registrere og interpolere defekte pixel i
fladpanelerne.
Brainlab anbefaler, at der regelmæssigt optages røntgenkorrektionsbilleder (en gang om
måneden, mindst en gang om året), eller når billedkvaliteten synes forværret.

Sådan optages røntgenkorrektionsbilleder

Trin

1. Klik på Correction Image Wizard på fanen System Settings.

2. Systemet genererer automatisk forskudte billeder til billedkorrektion (se side 355).

3.

Du bliver derefter bedt om at optage tilsvarende hvide billeder (se side 353).

Sådan optages hvide billeder

Sørg for, at strålestien fra gulvkassen til detektoren ikke er blokeret. Der må ikke stå noget objekt
(inklusive briksen) i synsfeltet. Du må ikke fjerne beslag eller filtre fra rørindkapslingerne/
beslagene, da de hvide billeder skal tages med samme konfiguration, som når patienter
billedbehandles.
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Trin

1.

Optag fem billeder med rør 1, efterfulgt af fem billeder med rør 2. Det aktuelle rør er angi-
vet nederst på skærmen.

2. Sørg for at bruge nøjagtigt samme energi-indstillinger til begge rør.

3. Hvis eksponeringsniveauet for de erhvervede billeder ligger uden for standardområdet, vi-
ses en tilsvarende besked.

4. Hvis afvigelsen angivet i beskeden kun er marginal, skal du ikke justere energi-indstillin-
gerne.

Billedkorrektion

Når alle hvide billeder er blevet optaget, lagres forskudte billeder, gain-billeder og dårlige
pixelbilleder for hvert rør. Disse billeder bruges til at udføre billedkorrektion ved optagelse af
røntgenbilleder. 
Se side 444.

Kontrast og windowing

Der vil blive vist histogrammer (baseret på grå-værdier fra 0 til 65.535), så du kan justere
gråniveaufordelingen i røntgenbillederne. Se side 236.

Supplerende kalibreringsfunktioner
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19.5.2 Optagelse af testrøntgenbilleder

Generelle oplysninger

Der kan optages testbilleder i fanen Test Acquisition med forskellige korrektionsindstillinger for at
verificere bl.a. røntgenbilledkvalitet og fladpanelsnøjagtighed.
I guiden Test Acquisition er det ikke tilladt at optage røntgenbilleder til patientpositionering. Alle
andre medicinske indikationer, såsom bestemmelse af en tumors margener under verjtrækning,
ligger inden for den medicinske specialists ansvarsområde.

Advarsel
Brug ikke røntgenbillder, som er blevet optaget på Test Acquisition-siden til
patientpositionering.

Test Acquisition-fanen

Figur 154 

Sådan optages billeder

Trin

1. Under X-Ray Source skal du vælge det fladpanel (Tube 1, Tube 2 eller Dual), der skal
evalueres i løbet af billedoptagelsen.

2. Du kan nu optage røntgenbilleder på den sædvanlige måde. Se side 89.

Sådan anvendes/fjernes korrektioner

Trin

1. Under Use Corrections skal du vælge hvilke korrektionsværdier, der skal anvendes til
det nuværende røntgenbillede.

2. Korrektionsværdierne er baseret på tidligere optagede korrektionsbilleder (se side 353).
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Sådan justeres kontrast og windowing

Trin

1. For at opnå forbedret visning kan kontrasten på billedet justeres ved hjælp af skydebjæl-
ken Enhance Contrast (se side 237).

2. Der vil blive vist histogrammer, så du kan justere gråniveaufordelingen på røntgenbilleder-
ne. Du kan finde flere oplysninger under side 236.

3. Ved at vælge Invert i Image Processing-området kan du få vist et negativt billede.

Gem og indlæs billeder

Valgmuligheder

Save gør det muligt for dig at gemme røntgenbilleder som rå billeddata, herunder metainformati-
on.

Load gør det muligt for dig at indlæse gemte røntgenbilleder med formatet *.his eller
*.sequence, f.eks. til sammenligningsformål.

Advarsel
For at gemme røntgenbilleder, som er blevet optaget på Test Acquisition-siden, i
patientmappen, skal du gemme dem der manuelt.

Sådan optages sekvenser

Trin

1. Under Acquisition Type vælg Sequence og angiv det maksimale antal billeder, der skal
optages.

2. Vælg din ønskede kilde Tube1/Tube2/Dual.

3. Hold knappen nede under sekvensoptagelse (du kan høre et bip for hver billede, der tag-
es).

4. Slip knappen for at stoppe optagelse.

5. Brug skydebjælken nedenfor de viste røntgenbilleder til at navigere gennem den optage-
de sekvens.

Sådan overføres forudindstillinger til generatoren

Trin

1. Vælg den ønskede Preset fra listen Generator Presets.

2. Klik på Set Parameters for at overføre forudindstillingerne til generatoren.

Sådan gemmes generatorindstillinger i en forudindstilling

Trin

1. Vælg den Preset, du ønsker at opdatere, under Generator Presets.

2. Klik på Store Parameters for at kopiere aktuelle Generator Settings til forudindstillingen.

Supplerende kalibreringsfunktioner
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Samlet områdedosis

Lige så vel som billedintensiteten kan den samlede områdedosis beregnes og vises, hvis det
ønskes eller kræves i juridisk henseende. For at gøre dette skal der udføres yderligere
kalibreringer og målinger af Brainlab Service.
Den samlede områdedosis er angivet i µGy * m² og er beregnet for det billede, der tages med de
tilpassede røntgenstrålegeneratorindstillinger. Den samlede områdedosis er ikke iberegnet
filtreringen fra brikstoppen eller andet tilbehør, der ligger inden for røntgenområdet efter
røntgenrøret og patienten, hvorimod filtrering fra indkapslingen, kollimatoren og gulvkassen er
taget i betragtning.
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19.5.3 Konfigurering af standardindstillingen for røntgenkalibreringsfantomets position

Sådan fastsættes en passende position

Trin

1. Før du starter funktionen X-Ray Calibration Phantom Position, skal du tage testrønt-
genbilleder med ET-røntgenkalibreringsfantomet på briksen (se side 355).

2.

Dette giver dig mulighed for at fastslå en position, hvorfra fantommarkørerne (otte for
hvert fladpanel) er synlige i røntgenbilleder, som vist i diagrammet:

3.

Klik på Calib. Position for at definere røntgenfantomets positionen i denne dialogboks:

4. Klik på Store Current i dialogboksen for at gemme denne position, der anvendes til ud-
førsel af røntgenkalibrering.

BEMÆRK: Denne funktion bør kun anvendes, hvis den forrige definerede
røntgenkalibreringsfantomposition ikke faciliterer kalibrering af begge fladpaneler, dvs. hvis
fantompositionen ikke sikrer, at de 8 fantommarkører er synlige for hver billeddannelsesakse. 

Supplerende kalibreringsfunktioner
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Skrå markører

Ud over de 8 cirkulære fantommarkører, som er nødvendige til kalibrering af hver
billeddannelsesakse, vil du se nogle markører, der virker forvrængede pga. den skrå visning i
billedet. Disse markører er kun nødvendige til kalibrering af den anden billeddannelsesakse og
behøver ikke at være synlige i det nuværende kalibreringsbillede.

① ②
Figur 155 

Nr. Komponent

① Præcist detekteret ringmarkør anvendt til kalibrering

② Skrå visning af markør er ikke nødvendig til kalibrering af denne billeddannelsesakse

ExacTrac X-ray-gulvindkapsling

På grund af forskellige systemopsætninger kan det være nødvendigt at ændre ExacTrac X-ray-
kalibreringsfantomets standardposition med henblik på at kalibrere røntgenkomponenterne.
Dette vil sikre, at alle otte markører er synlige under kalibreringen.
Hvis det er umuligt at gøre alle otte markører synlige, bedes du kontakte Brainlab-support.
I nogle tilfælde kan det på grund af systemopsætningen være nødvendigt at indsætte en ekstra
plastikskrue i kalibreringsfantomet for at sikre, at alle otte markører er synlige under kalibreringen.

Figur 156 
BEMÆRK: Systemer, der er installeret med gulvrøntgenrør, har et lidt mindre synsfelt og kræver
ekstra omhu, når røntgenkalibreringsfantompositionen defineres. 
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19.5.4 Brikskalibrering for Varian Exact/ETR-brikse

Generelle oplysninger

Funktionen Couch Calibration, der er tilgængelig i System Settings-fanen, kan bruges til at
konfigurere briksen til at bevæge sig med den korrekte hastighed og derved muliggøre jævn
acceleration og deceleration. 
• Denne funktion er kun relevant til automatisk brikspositionering i kombination med Exact eller

ETR-brikse. (Til TrueBeam-systemer er denne funktion synlig i softwaren, men kan ikke og
behøver ikke at blive brugt. TrueBeam-brikse er allerede kalibreret internt således, at dette trin
ikke er nødvendigt.)

• Brainlab anbefaler at foretage en brikskalibrering, når der opstår problemer med
briksbevægelsen. Hvis en brikskalibrering er vanskelig, kan det hjælpe at tilføje vægt til
briksen, f.eks. ved at sidde på brikstoppen under brikskalibrering.

Advarsel
For at sikre patientens sikkerhed skal brikskalibrering altid udføres efter større
vedligeholdelsesarbejder på den lineære accelerator eller opgradering af den lineære
accelerator.

Dialogboks for brikskalibrering

Figur 157 

Sådan forberedes brikskalibrering

Trin

1. Klik på Couch Calibration i fanen System Settings for at åbne brikskalibreringsdialog-
boksen.

2. Placér ET-isocenter-fantom på brikstoppen.

3. Linjefør fantomet korrekt med gantryet vha. graveringerne Right, Left og Gantry og pa-
tientsymbolet på fantomet som guide.

Supplerende kalibreringsfunktioner
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Trin

4.
• Justér brikspositionen som vist i vinduet Status Monitor.
• For at opnå den viste position, skal du flytte briksen til venstre og derefter helt tilbage,

før du endelig sænker den ned til den ønskede position.

5.
• Sørg for, at alle fantomets fem markørkugler detekteres og er synlige i visninger for Left

Camera-og Right Camera.
• Markørerne skal være inden for kameraets synsfelt under hele kalibreringsproceduren.

Sådan udføres brikskalibrering

Trin

1. For at kalibrere x-, y- og z-aksen skal du klikke på Start Calibration og derefter trykke på
aktiveringsknapperne på briksvedhænget.

2. Briksen bør nu bevæge sig i den laterale retning fra ”-” til ”+” (se side 321) i den længde-
mæssige retning mod gantryet og i lodret retning opad.

3. Når knappen Ok er blevet aktiveret (efter en vellykket kalibrering), skal du trykke på den
for at bekræfte kalibreringen.

Sådan kalibreres rotation

Hvis din briks understøtter rotation, kan dette kalibreres på samme måde ved at trykke på Start
Rotation Calibration.
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19.6 Fjernadgang til live ExacTrac-arbejdsstation
19.6.1 Få adgang til ExacTrac-arbejdsstationen

Generelle oplysninger

Den valgfrie VNC-software, der leveres med ExacTrac, giver læger mulighed for at logge på fra
en fjerncomputer for at godkende billedfusion. De behøver ikke længere at være direkte til stede
ved ExacTrac-arbejdsstationen. 

Krav

• Moderne netværksinfrastrukturer med mindst 100 Mbit/sek (1.000 Mbit/sek anbefales)
• Netværksadgang fra fjerncomputeren til ExacTrac-arbejdsstationen (herunder passende

firewall- og routing-indstillinger)
• Standard procedure til brug af fjernadgang til ExacTrac-arbejdsstationen i realtid

Indledende trin

Trin

1. Start ExacTrac på den sædvanlige måde, og fortsæt indtil skærmen for billedfusion vises.

2. Underret den relevante læge om, at han/hun skal godkende billedfusionen.

Sådan oprettes der forbindelse fra en fjernarbejdsstation

Trin

1. Lægen kan nu starte VNC-softwaren på sin fjernarbejdsstation, ved at klikke på det rele-
vante ikon på skrivebordet.

2. På den forbindelsesskærm, der nu vises på fjernarbejdsstationen, skal du trykke på Con-
nect for at aktivere forbindelsesopsætning.

Figur 158 

Fjernadgang til live ExacTrac-arbejdsstation
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Advarsel
Kun VNC-klientsoftware, der er installeret af Brainlab-support på fjernarbejdsstationen, kan
bruges til at etablere en forbindelse med ExacTrac-arbejdsstationen.

Sådan bekræftes forbindelse på ExacTrac

Trin

1.

Den følgende meddelelse vises derefter på ExacTrac-arbejdsstationen:

2. Operatøren på ExacTrac-arbejdsstationen skal nu trykke på Accept for at give lægen
fjernadgang til ExacTrac-arbejdsstationen.

Sådan indtaster du adgangskode for at logge ind

Figur 159 

Trin

1.
For at oprette forbindelse til ExacTrac-arbejdsstationen fra fjernarbejdsstationen skal læ-
gen indtaste VNC-adgangskoden, som vedkommende har fået tildelt af hospitalets net-
værksadministrator, i den log-ind-besked, der nu vises.

2. Ved at trykke på Log On aktiveres adgang til ExacTrac-arbejdsstationen.

Fjernadgangsvisning

På fjernarbejdsstationen ses følgende visning.
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Figur 160 

Sådan udføres godkendelse af fjernfusion

Hospitalet skal definere en procedure for håndtering af fusionsgodkendelser (f.eks. en
forudgående telefonopringning). For yderligere oplysninger bedes du kontakte dit hospitals
netværksadministrator eller Brainlab-support.

Trin

1. Lægen med fjernadgang kan nu gennemgå billedfusionen ved at bruge mus og tastatur
og godkende fusionen ved hjælp af knappen Approve (se side 219).

2. Operatøren af ExacTrac-arbejdsstationen kan også udføre handlinger på billedfusions-
skærmen med mus og tastatur.

BEMÆRK: Det er også muligt at godkende billedfusion offline for flere behandlinger på én gang
enten direkte på ExacTrac-arbejdsstationen eller på den valgfrie arbejdsstation IGRT-
forberedelse og gennemgang (se side 366). 

Sikkerhedsnoter

Advarsel
VNC-softwaren må kun bruges til at udføre billedfusion. Fjernudførelse af andre ExacTrac-
funktioner såsom automatisk brikspositionering eller gating er forbudt.

Advarsel
Når billedfusionen er blevet gennemgået og godkendt, skal lægen lukke fjernforbindelsen
således, at positionering med ExacTrac kan fortsætte som normalt.

Advarsel
Under fjernadgang kan du eventuelt opleve en mindre forsinkelse i systemrespons, når du
bruger overlejringsfunktionerne. I tvivlstilfælde skal fusionen verificeres direkte på
ExacTrac-arbejdsstationen.

Fjernadgang til live ExacTrac-arbejdsstation
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20 GENNEMGANG AF
PATIENTDATA

20.1 Behandlingsgennemgang, genafspilning og
godkendelse

Generelle oplysninger

Fanen Review/Replay er tilgængelig på den første skærm. Du kan:
• Stil behandlinger i kø til gennemgang (se side 370)
• Gennemgå og genafspil behandlinger (se side 373)
• Generer tilsvarende udskrifter (se side 367)

Review/Replay-fanen

Figur 161 
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20.1.1 Valgmuligheder for behandlingsgennemgang

Muligheder for gennemgang

Der er flere måder at gennemgå patientbehandlinger på i Review/Replay-fanen:

Valgmuligheder

Printout… og Summary…: Vis PDF-filer, der indeholder behandlingsdata (se ”Generering af
behandlingsrapporter” nedenfor).

Create Queue... og Refresh Queue: Sæt afsluttede patientbehandlinger i kø til gennemgang og
godkendelse, og/eller eksportér til et Record and Verify-system, der bruger Dicom RT (se side
370).

Review… og Replay…: Gennemgå afsluttede billedfusioner, eller genafspil afsluttede behand-
lingstrin for at kontrollere røntgenbilleddannelsens nøjagtighed, f.eks. (se side 373).

Disse funktioner kan udføres enten ved hjælp af din almindelige ExacTrac-software eller på den
valgfrie forberedelse/gennemgang/distribution-arbejdsstation (se side 59).

Behandlingsgennemgang, genafspilning og godkendelse
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20.1.2 Generering af behandlingsrapporter

Tilgængelige rapporter

To behandlingsrapporter kan genereres for den valgte patient:
• En fuld rapport med detaljerede positioneringsoplysninger for den behandling, som du lige har

afsluttet.
• En opsummeringsrapport, der indeholder de beregnede korrektionsværdier (translationelle og/

eller rotationer) for alle afsluttede behandlingsfraktioner for denne patient.
Begge rapporter leveres i PDF-format og kan gemmes og udskrives efter behov.

Sådan får man adgang til den detaljerede rapport

For at få adgang til den detaljerede rapport:

Trin

1. Vælg den afsluttede korrektion, du ønsker at udskrive, fra listen over korrektioner under
Review/Replay-fanen.

2. Klik på Printout... Print Preview-dialogboksen vises, og du kan se en udskrift af den en-
delige rapport.

3.

Vælg, hvilke detaljer du ønsker, rapporten skal omfatte ved at aktivere eller deaktivere de
tilsvarende afkrydsningsfelter i Printout Options-området.

4. Når du har angivet dine valg, skal du klikke på Apply Changes. Vis udskriftdokumentet
opdateres, så det viser dine valg.

5.
For at udskrive rapporten skal du klikke på Print document...
For at gemme rapporten som en fil skal du klikke på Save document...

Indhold af den detaljerede rapport

Overskriften på hver side viser behandlingdatoen, planlægningsdatoen, patientens navn,
patientens id og antal isocentre.
I Procedures-listen på forsiden af behandlingsrapporten angives specifikke punkter til
faktureringsformål:
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Emne Bemærk

IR-Based Stereotactic Positioning Det er altid afkrydset, når ExacTrac blev anvendt til at
positionere patienten.

IR Patient Monitoring
Denne procedure repræsenterer historikken for automa-
tisk IR-overvågning, efter tegnet OK blev nået for første
gang.

Video Verification Denne procedure er afkrydset til brug af videoverifikati-
on for at sammenligne referencebilleder og live billeder.

X-ray Correction / Verification
Denne procedure repræsenterer røntgenkorrektionens/-
verifikationens ydelse. Røntgenovervågning hører også
til denne procedure.

X-ray Monitoring Standalone
Denne procedure er kun afkrydset, hvis du har en stan-
dalone-licens til røntgenovervågning. I dette tilfælde var
patienten ikke positioneret med ExacTrac.

Cone Beam Correction Denne procedure er afkrydset til brug af en CBCT til at
positionere patienten.

Automatic Treatment Beam Interlock
Denne procedure er afkrydset, når behandlingsstråle-
sammenkoblingen blev aktiveret ved patientbevægelse
detekteret under røntgenovervågning.

Couch Top Pitch/Roll Correction Denne procedure er afkrydset, hvis patientpositionering
blev foretaget, herunder korrektion af højde og rulning.

Couch Auto Rotation Denne procedure er afkrydset for automatisk at foretage
korrektion af den lodrette briksvinkel.

Sådan opnår man adgang til opsummeringsrapporten

For at oprette en rapport, der kun indeholder korrektionsværdierne (translationelle og/eller
rotationer):

Trin

1. Vælg den patient og det isocenter, hvortil du ønsker at generere en opsummering på Re-
view/Replay-fanen.

2. Klik på Summary... Print Preview-dialogboksen vises, og du kan se en udskrift af den
endelige rapport.

Behandlingsgennemgang, genafspilning og godkendelse
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Trin

3.

Vælg, om rapporten skal omfatte en signaturlinje eller verifikationer ved at aktivere eller
deaktivere de tilsvarende afkrydsningsfelter i Printout Options-området.

4. Når du har angivet dine valg, skal du klikke på Apply Changes. Vis udskriftdokumentet
opdateres, så det viser dine valg.

5.
For at udskrive rapporten skal du klikke på Print document...
For at gemme rapporten som en fil skal du klikke på Save document...

Opsummeringsrapportens indhold

Overskriften på hver side viser behandlingperioden, patientens navn, patientens id,
planlægningsdatoen, isocenter og tilknyttet læge.
Opsummeringen indeholder desuden:
• Alle udførte korrektionsforskydninger for det valgte isocenter
• Patientens røntgeneksponering for alle isocentre
• Samlet områdedosis for alle isocentre (valgfri)

Samlet områdedosis

Den samlede områdedosis kan beregnes og udskrives i opsummeringsrapporten, hvis det er et
lovmæssigt krav, eller hvis kunden ønsker det. Der skal derfor udføres yderligere kalibreringer og
målinger af Brainlab Service.
Den samlede områdedosis er angivet i µGy * m² og er opsummeret fra behandlingens
begyndelse til datoen for opsummeringsrapporten, hvilket genereres for alle isocentre. Den
samlede områdedosis er ikke iberegnet filtreringen fra brikstoppen eller andet tilbehør, der ligger
inden for røntgenområdet efter røntgenrøret og patienten, hvorimod filtrering fra indkapslingen,
kollimatoren og gulvkassen er taget i betragtning.
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20.1.3 Stil afsluttede patientbehandlinger i kø til gennemgang

Patientbehandlingsvalg

Figur 162 

Valg af patientbehandlinger

Trin

1. I rullelisten øverst til venstre for fanen Review/Replay (se side 365) skal du vælge det
lokale kildekatalog, hvor de nødvendige patientdata er lagret.

2. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste en søgestreng i Filter-feltet for kun at vise de pa-
tienter, der opfylder de angivne kriterier.

3. Vælg den ønskede patientfil fra listen over patientfiler til venstre.

Viste patientdata

Tilsvarende oplysninger om de afsluttede procedurer, scanningsdatoen og planlægningsdatoen
samt gennemgangsstatus vises nu for den valgte patient.

Figur 163 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om de valgte patientdata vises også:

Figur 164 

Behandlingsgennemgang, genafspilning og godkendelse

370 Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Kommentarer importeret fra behandlingsplanlægningssystemet vises i patientoplysningerne.
Yderligere kommentarer kan indtastes i feltet til højre og bekræftes med Save.

Sådan stiller du individuelle behandlinger i kø

Trin

1.
Hvis den valgte patientbehandling indeholder en korrektionsforskydning, kan denne be-
handling stilles i kø til gennemgang ved at trykke på Add to Queue i Review/Replay-fa-
nen.

2. Behandlinger i køen vil nu blive vist i Queued Corrections-feltet (se side 372).

Sådan stilles flere behandlinger i kø

Trin

1.

Hvis du ønsker at tilføje flere behandlinger til køen, skal du trykke på Create Queue... i
fanen Review/Replay. Dialogboksen Create Review Queue vises:

2.

Du kan derefter filtrere de færdige behandlinger, der skal tilføjes køen, efter:
• Dato
• Lagringssti
• Positioneringsoplysninger
• Indikation

Du kan også bestemme, om der skal inkluderes korrektioner, der allerede er gennemgået
og/eller allerede er eksporteret til et Record and Verify-system med Dicom.

3.
Når du klikker på Queue..., søger systemet efter data, der matcher de kriterier, som du
har angivet, og tilføjer passende behandlinger til listen og angiver i en meddelelsesboks
hvor mange matchende behandlinger, der blev fundet.
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Håndtering af behandlingskøen

Figur 165 

Valgmuligheder

Klik på Remove for at slette individuelle behandlinger.

Klik på Remove All for at slette alle behandlinger i køen.

Klik på Review Queue... for at gennemgå alle behandlinger i køen (se side 373).

Klik på Export to R&V for at eksportere røntgenbilledopsætning, CBCT’er og DRRs til et Record
and Verify-system.

Behandlingsgennemgang, genafspilning og godkendelse
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20.1.4 Gennemgå og genafspil

Sådan gennemgår du korrektionsdata

Trin

1.
For at gennemgå den forskydning, der er blevet anvendt til at positionere patienten under
behandlingen, skal du trykke på Review for en enkelt patient eller Review Queue… for
flere patienter på fanen Review/Replay (se side 365).

2.

Data fra den relevante røntgenkorrektion vises nu.

3. Brug billedoverlejringsfunktionerne (se side 223) til at bekræfte, at fusionen er korrekt.

4. Aktivering af Apply Shift giver dig mulighed for at se billedforskydningen, der udføres un-
der billedfusion.

5. Hvis forskydningen er acceptabel ud fra et klinisk synspunkt, aktiveres Check to Appro-
ve Shift for at bekræfte det.

6. Hvis du har aktiveret behandlingsgennemgang ved hjælp af funktionen Review List, kan
du nu trykke på Next for at gennemgå og godkende den næste behandling.

7. For at vende tilbage til fanen Review/Replay (se side 365) skal du trykke på Done.

8. Godkendte patientbehandlinger vises nu som gennemgået, når de vælges i patientlisten.
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Sådan afspilles røntgenkorrektion/verifikation

Trin

1.

Klik på Replay på Review/Replay-fanen (se side 365) for at indlæse den valgte patient
og vise de positioneringstrin, der allerede er udført. Du kan se og ændre patientens data,
som om behandlingen blev udført live.

2.

Du kan bekræfte de optagede røntgenbilleder, billedfusionen og korrektionsforskydninger.
Implanterede markører vises på de steder, der anvendes under behandling.

3. For at gå videre til næste udførte trin i hvert enkelt tilfælde skal du trykke på Next.

4. For at vende tilbage til fanen Review/Replay (se side 365) skal du trykke på Finish.
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Sikkerhedsnote vedr. afspilning af røntgenkorrektion/verifikation

Interesseområder defineret for billedfusion i genafspilningstilstand gemmes og anvendes
til næste behandlingsfraktion. Fejlagtig definition af interesseområder kan resultere i
fejlagtig automatisk billedfusion.

Sådan afspilles keglestråle-CT-korrektion

Trin

1.

Vælg en patient fra fanen Review/Replay:

Hvis der er blevet udført en keglestrålekorrektion for den valgte patient (markeret under
Procedures), er knappen Replay... aktiv. Tryk på Replay... for at hente CBCT-dataene.

2.

Hvis CBCT-dataene ikke findes lokalt, beder en dialogboks dig om at vælge, om dataene
skal hentes fra R&V.
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Trin

3.

Hvis de CBCT-data, som blev brugt til korrektionen, ikke stemmer overens med de indlæ-
ste CBCT-data, vises en advarsel.

4.

Når du har hentet CBCT-dataen, kan du definere keglestråle-CT VOI’en (se side 250).

Behandlingsgennemgang, genafspilning og godkendelse
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Trin

5.

Når du trykker på Next vises siden Replay: Siden Cone-Beam-CT / CT Fusion vises (se
side 255).

BEMÆRK: Den forskydning, der vises i ExacTrac Replay og i ARIA Offline Review, kan
være forskellig. Det skyldes, at ExacTrac matcher CT’et til CBCT, og ARIA matcher
CBCT til CT’et. Derfor har værdierne modsatte tegn. Det kan desuden være muligt, at
ARIA kun viser 3 eller 4 værdier i stedet for 6, og at de translationelle værdier vises i cm i
stedet for mm. Ved brug af ExacTrac Robotics kan værdierne i ARIA Offline Review og
ExacTrac-gennemgang være forskellige, eftersom Varian-systemet ikke kender til hæld-
ningskorrektionen, der blev foretaget af ExacTrac Robotics. 

6. Tryk på Cancel/Finish for at vende tilbage til fanen Review/Replay.

Begrænsninger ved CBCT-afspilning

Bemærk følgende begrænsninger:
• Godkendelse er ikke mulig
• Fusion med implanterede markører er ikke mulig
• Fusion med stents er ikke mulig
• Der er ingen gennemgangsfunktion inklusive godkendelse af CBCT-korrigerede patienter
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20.2 Gennemgang ved hjælp af ARIA Offline Review

Sådan eksporteres patientdata til ARIA Offline Review

Alle patientrelaterede billeder, der blev optaget under en behandlingssession, eller under flere
behandlinger, kan også gennemgås og/eller arkiveres i ARIA Offline Review.

Trin

1. Eksporter patientdataene til ARIA-systemet ved at følge anvisningerne til, hvordan flere
behandlinger stilles i kø på side 371.

2.

Klik på Export to R&V.
Nu er dataene tilgængelige til Offline Review (for detaljerede oplysninger om, hvordan Of-
fline Review anvendes, henvises der til brugervejledningen til Offline Review fra Varian
Medical Systems).

Afhængigt af billeddannelsesmodalitetstypen er forskellige funktioner tilgængelige i Offline
Review:
• Begrænsede funktioner til røntgenbilleder og røntgen-/DRR-fusion
• Alle funktioner for CBCT-billeder

Begrænsninger for gennemgang af ExacTrac-patientdata ved hjælp af ARIA Offline Review

• Til røntgen-/DRR-fusion kan kun overlejring gennemgås. Der er ingen mulighed for at foretage
en offline fusion ved hjælp af ARIA Offline Review.

• Offline Review forventer altid et sæt røntgenbilleder. Derfor kan billeder fra røntgenkorrektion, -
verifikation og -overvågning sendes.

• Den forskydning, der blev anvendt til røntgenkorrektion, -verifikation eller -overvågning er synlig
i nederste venstre hjørne af DRR-billedet, men ikke tilgængelig som numeriske værdier i ARIA
Offline Review.

• Gennemgang af CBCT-billeder: Den forskydning, der vises i ExacTrac Replay og i ARIA
Offline Review, kan være forskellig. For at kunne sammenligne dem direkte skal du vælge at
vise værdierne i IEC 61217-skalaen.

BEMÆRK: Billedfusioner (røntgenbilleder), der eksporteres i ARIA Offline Review, viser altid den
ideelle fusion. Hvis en kompromitteret forskydning blev anvendt til briksen, repræsenterer
billedfusionen ikke patientens behandlingsposition. Til denne situation er DRR’erne mærket med:
Compromise Tilt Angle Applied. DRR does not represent applied shift. (Applied
compromise angles in parentheses) (Kompromis-hældningsvinkel anvendt. DRR repræsenterer
ikke den anvendte forskydning. (Anvendte kompromis-vinkler i parentes)). 
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21 IMPORT, EKSPORT OG
SIKKERHEDSKOPIERING
AF PATIENTDATA

21.1 Import/Export-fane

Generelle oplysninger

Fanen Import/Export er tilgængelig på den første skærm. Patientdata kan:
• Importeret fra DICOM RT til ExacTrac (se side 380). Når dataimporten er udført, skal

standardindstillingerne for patienten ændres i henhold til den valgte patients indikationer,
således at patienten er klar til behandling.

• Eksporteret enten til PDF-rapporter eller som en CSV-fil (se side 388).
• Sikkerhedskopieret og gendannet (se side 389).

Import/Export-fane

Figur 166 
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21.2 Import af data fra et
behandlingsplanlægningssystem

Sådan eksporter du til ExacTrac

Planlægningssystem Sådan importeres data

iPlan RT Dose

Brug DICOM-eksport konfigureret til ExacTrac i iPlan RT eks-
portguiden.
Du kan finde oplysninger i den kliniske brugervejledning, iPlan
RT.

Tredjeparts-planlægning Overfør hele strålebehandlingsplanen (DICOM RT-planen), her-
under CT- og konturdata, via et DICOM RT-link til ExacTrac.

Med den passende licens genkender ExacTrac et lokaliseret datasæt (dvs. patienten blev
scannet med Brainlabs rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og
målpositioneringsanordning), som kommer fra et tredjeparts-planlægningssystem. Du skal
bekræfte, at de modtagede data bruges som en rammeløs arbejdsgang i ExacTrac, samt at
patienten blev scannet med Brainlabs rammeløse SRS CT/Angio lokalisator og
målpositioneringsanordning. Godkendelse er påkrævet.

Advarsel
Sørg for, at den korrekte behandlingsplan eksporteres til ExacTrac. Hvis behandlingen blev
planlagt på et lokaliseret datasæt, og en ulokaliseret plan eksporteres, kan dette resultere i
farlige rotationsmæssige unøjagtigheder.

Advarsel
Sørg for, at isocenteret og planlægningsdataene eksporteres fra det samme
behandlingsplanlægningssystem til både den lineære accelerator og ExacTrac.

Advarsel
Sørg for, at du ikke overskriver de krævede patientdata under importen. I sådanne tilfælde,
vil det vil ikke være muligt at gendanne tabte data.

Dataflowredskaber

Strømmen af DICOM-plandata fra behandlingsplanlægningssystemet til ExacTrac bruger
forskellige softwareredskaber for automatisk at kunne modtage, omdanne og importere
patientplaner i ExacTrac. Denne kæde af redskaber skal konfigureres af Brainlab-service.
Efter opdatering/vedligeholdelse af iPlan Net-serveren skal du sørge for, at konfigurationen
stadigvæk er gyldig, og at den automatiske import af planer fra forskellige
behandlingsplanlægningssystemer stadigvæk fungerer. I modsat fald kan du kontakte Brainlab.

Sådan eksporteres til ExacTrac og MOSAIQ på en Varian lineær accelerator

Hvis du bruger ExacTrac med MOSAIQ på en Varian lineær accelerator, hvor ADI er etableret, så
skal planen eksporteres til både ExacTrac og MOSAIQ fra behandlingsplanlægningssystemet.
Når en plan importeres til MOSAIQ, ændres den og bliver til en ny plan. ExacTrac bruger det
DICOM Plan UID og strålenummer, som modtages via ADI til at søge oplysninger i den lokale
DICOM-plan. Dette kan ikke lade sig gøre direkte med to forskellige planer (på ExacTrac og
Varian-behandlingsprogrammet):

Import af data fra et behandlingsplanlægningssystem
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Figur 167 
ExacTrac bruger strålekortlægningsproceduren til at gendanne forbindelsen mellem strålerne i de
to planer, Plan A og Plan B (se side 131). For hver stråle i Plan B søges den tilsvarende stråle i
Plan A i henhold til briksvinkel, gantry-rotation, DICOM-isocenterkoordinater og strålens navn.
En ændring af planen i MOSAIQ resulterer i en ny plan (Plan C), som gør den eksisterende
strålekortlægning ugyldig. I sådanne tilfælde skal strålekortlægningen udføres igen.
Hvis iPlan RT anvendes:
Hvis det er nødvendigt at ændre planen, skal ændringerne foretages i iPlan RT, og planen skal
eksporteres til ExacTrac og MOSAIQ igen. For at sikre at hver stråle er unik i MOSAIQ, skal
CourseID forhøjes med én for hver eksport af den sammen (men ændrede) plan fra iPlan RT.
CourseID kan ændres i løbet af eksportprocessen i iPlan RT under fanen Export Parameters.
CourseID skal være det samme for eksport til MOSAIQ og ExacTrac. Strålekortlægningen skal
gentages, når eksporten er blevet udført.
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21.2.1 Anvendelse af Dicom RT-import

Import af behandlingsplan via DICOM RT

Når du vælger From Dicom RT i fanen Import/Export, finder ExacTrac det første DICOM-
patientarkiv og åbner dialogboksen DICOM Plan Browser. Dette betyder, at du kan vælge
DICOM-planer af interesse og blive guidet igennem dataimportprocessen.
BEMÆRK: Aktivér Show already imported Plans, hvis du ønsker at se allerede importerede
planer i DICOM-patientlisten. 

DICOM Plan Browser-dialogboksen

Figur 168 

Sådan importeres en behandlingsplan

Trin

1.
I rullelisten øverst til venstre på dialogboksen vælges det DICOM-arkiv, hvor de ønskede
patientdata er gemt. Efter DICOM-arkivet er valgt, søger ExacTrac efter behandlingspla-
ner. (Afhængig af arkivstørrelse kan dette tage tid.)

2. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste en søgestreng i Filter-feltet for kun at vise de pa-
tienter, der opfylder de angivne kriterier.

3. Vælg den ønskede patient fra listen af patienter øverst til venstre i området DICOM-pa-
tienter.

4.
Vælg den ønskede plan fra listen over behandlingsplaner øverst til højre i området DI-
COM Plans. Du kan vælge flere planer i dette område, der efterfølgende vil blive importe-
ret én efter én.

5. Sørg for, at du har valgt den rette behandlingsplan ved at gennemgå de ekstra oplysnin-
ger i området Additional Plan Information.

6.

Kontrollér, at den valgte plan ikke er markeret med importresultatet DONE, OK eller
WRN.
I disse tilfælde er planen allerede importeret og du kan ikke genimportere den, for at und-
gå at planen kopieres i ExacTrac. For at genimportere sådan en plan skal planen først
fjernes i fanen Import/Export.

7. For at importere den/de valgte behandlingsplan(er) skal du trykke på Import. En statuslin-
je viser behandlingsplanens importstatus.
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Trin

8. Vellykket import er bekræftet, når statuslinjen forsvinder og behandlingsplanens importre-
sultat er OK.

Visning af DICOM-planindhold

Browserdialogboksen for DICOM-planen viser yderligere planoplysninger i området Additional
Plan Information til at verificere den aktuelt målrettede plan. Hvis disse oplysninger er
utilstrækkelige, kan du vise hele DICOM-planindholdet ved at klikke på Show Dump. Dette viser
en liste over DICOM-tags og værdier.

Visning af konverteringslog

For at finde årsagen til en fejl eller advarsel under konvertering skal du klikke på Show Log. Dette
viser indholdet af konverteringslogfilen.

DICOM RT-importresultat

Resultatværdi Beskrivelse

<Empty> Behandlingsplanen er endnu ikke importeret.

DONE

Behandlingsplanen er allerede importeret og kan anvendes af Exac-
Trac.
En ny import er ikke tilladt, for at undgå at planen kopieres i ExacTrac.
For at importere behandlingsplanen igen skal planen først fjernes i Im-
port/Export-fanen.

OK Behandlingsplanen blev importeret.

ERR Der opstod en fejl under behandlingsplanimporten og planen blev ikke
importeret. Klik på Show Log for at vise importlog-output.

WRN

Der var advarsler under behandlingsplanimporten. Ikke desto mindre
blev planen importeret og kan indlæses. Klik på Show Log for at vise
importlog-output og undersøg den/de forekomne advarsel(er).
Advarslerne vises også, når patienten åbnes første gang.

Vis konverteringsoutput ved kørselstid

Hvis det ikke er muligt at opdage konverteringsproblemer ved at læse konverterngslogfilen, kan
ExacTrac vise dig konverteringsoutput for kørselstid. Denne funktion kan aktiveres ved at vælge
radioknappen Show Converter Output. Ved næste konverteringskørsel viser ExacTrac
konverteringsoutput for kørselstid i stedet for statuslinjen.
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21.2.2 Automatisk import af planer

Automatisk import af behandlingsplaner

Automatisk import af behandlingsplaner er kun mulig, hvis systemet er konfigureret korrekt.
BEMÆRK: Dataimporten kan vare op til 15 minutter. 

Figur 169 

Importens fremskridt

Når planen er blevet eksporteret til ExacTrac, startes importen automatisk. Alle omdannelser
udføres fortløbende. Hvis importen var vellykket, vises patienten på Patient List på fanen Select
Patient.
BEMÆRK: Patientindstillingerne skal indstilles forud for den første behandling. 

BEMÆRK: Hvis patienten ikke vises på Patient List efter 15 minutter, skal importen udføres
manuelt. 
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21.2.3 DICOM

DICOM-overensstemmelse

ExacTrac anvender DICOM 3.0 som overførselsprotokol mellem tredjepartssystemer. DICOM
muliggør generel interoperabilitet mellem forskellige forhandleres systemer. DICOM RT
(strålebehandling), som anvendt i ExacTrac, er det nyeste undersæt af DICOM-objekter anvendt
til at håndtere overførslen af specifikke digitale billeder, grafiske og ikke-billeddata mellem to eller
flere systemer. 
For detaljerede oplysninger, henvises der til den seneste DICOM-overensstemmelseserklæring på
www.brainlab.com/dicom.
DICOM-konfigurationen udført af Brainlab er ikke en garanti for, at interoperabiliteten altid er
korrekt. Brugere skal bekræfte, at deres udstyr er fuldt ud funktionelt og producerer nøjagtige
resultater.
Gennemgå omhyggeligt billeder, strukturformer og isocentre, der er blevet importeret fra et
tredjepartsplanlægningssystem. På grund af DICOM-standarden kan nogle objekter blive ændret
under overførslen eller blive ændret ved et uheld, som følge af forskellige fortolkninger af DICOM-
standarden mellem forskellige TPS-forhandlere.
Manuel patientimport i ExacTrac kan udløse en advarsel, der angiver, at patientens navn på det
valgte RTPLAN ikke stemmer overens med det viste navn. Dette sker, hvis DICOM-arkivet
indeholder mindst 2 patienter med det samme patient-id og forskellige navne. ExacTrac anser
patient-id’et for at være unikt, og anser alle patienter med det samme patient-id for at være den
samme patient. Derfor kan det viste patientnavn være et andet end det oprindelige navn. Dette
berører eller ændrer ikke den faktiske behandlingsplan.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Efter vellykket konvertering af billed-, kontur- og isocenterimport verificeres, at de
konverterede objekter er hensigtsmæssigt placeret.

DICOM alene kan ikke garantere interoperabilitet. Overensstemmelseserklæringen
muliggør dog en validering af første niveau for, at interoperabiliteten mellem forskellige
applikationer understøtter den samme DICOM-funktionalitet.
Overensstemmelseserklæringen skal læses og forstås i forbindelse med DICOM-
standarden.

I overensstemmelse med IEC 62274 ”Sikkerhed ved stråleterapijournal og
kontrolsystemer”, kapitel 6.6 ”Dataaccept”, må opsætningsdata til behandlingsmaskine og
andre patientbehandlingsdata kun være tilgængelige til behandlingsbrug, efter operatøren
har bekræftet, at dataene er gennemgået for korrekthed og fuldstændighed.

En aliaspatient er patientdata i dit DICOM-importarkiv med identiske patient-id’er, men
forskellige navne.

Verifikation af udstyr

I overensstemmelse med IEC 62266 ”Vejledning i implementering af DICOM i stråleterapi”,
kapitel 11 ”Advarsel til brugere”, skal indkøbere af stråleonkologiudstyr verificere at deres
udstyr kommunikerer korrekt med andet udstyr og overfører oplysninger ved hjælp af
DICOM-protokollerne og definitionerne.
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21.2.4 Konturimport

Generelle oplysninger

Når DICOM-konturoplysninger importeres fra et tredjepartssystem til et Brainlab-system,
omdannes konturerne. Dette betyder, at afhængig af konturens størrelse og form, kan en
afvigelse forekomme mellem de originale DICOM-konturer og konturerne vist i Brainlab-systemet.

Sikkerhedsnoter

Under dataimportprocessen, kan DICOM-konturer blive misdannede eller endda forsvinde,
når DICOM-konturdataene konverteres. Meget små strukturer, særlig de der består af en
eller to pixels, kan påvirkes, f.eks. nervegange, andre små OAR’er eller implanterede
markører.

Advarsel
Afhængig af de relevante konturers størrelse, kan meget små strukturer i særdeleshed
(såsom nervegange, andre små OAR’er eller implanterede markører bestående af en eller
to pixels) enten ændres, forskydes eller endda forsvinde under DICOM-dataimport. Hvis
OAR’er eller PTV’er ændres, kan dette føre til forkert patientbehandling. Verificer altid
formen på importerede OAR’er eller PTV’er.

DICOM-objektkonturer importeres med en opløsning, der er lavere end den faktiske
billedopløsning. På grund af afrundingsfejl, systematisk pixelforskydning og
billedbehandlingsrutiner såsom anti-aliasing, interpolation eller en variation i
udsnitsopløsningen, kan konturnøjagtigheden afvige fra billeddataene efter import fra et
tredjepartssystem. Antallet af import/eksport-konverteringer i en enkelt arbejdsgang skal
derfor holdes på et minimum.

Advarsel
Du skal verificere om nedsamplede konturer og isocentre er hensigtsmæssigt placeret og
om den rette størrelse, form og volumen er bevaret. Hvis ROI’er er forkert formet,
fravælges de. Dette er særligt vigtigt i tilfælde af OAR’er og PTV’er.

Strukturer kan systematisk misdannes, når der udføres DICOM-til-DICOM-rundture. Undgå
direkte eller indirekte rundture i bestræbelserne på at minimere dette potentielle problem.
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21.2.5 Import af isocenter

Sikkerhedsnoter

Isocenterkoordinaterne importeres og vises i forskellige konventioner. Derfor kan de viste
isocenterkoordinater i ExacTrac adskille sig fra de, der vises i TPS. Nærmere oplysninger om de
forskellige konventioner findes på side 171.

Isocentre, som vises i tredjepartssystemer, kan afvige fra de isocentre, der vises i Brainlab-
programmet. Dataoverførsel fra et tredjepartssystem kan forårsage, at
isocenterplaceringerne kan afvige fra vigtige pejlemærker i billederne. Årsagerne til dette
kan omfatte afrundingsfejl, systematisk pixelforskydning og billedbehandlingsrutiner
såsom anti-aliasing, interpolation eller en variation i udsnitsopløsningen.

Advarsel
Isocenternumre må under ingen omstændigheder anvendes til at korrelere isocentret og
strålen mellem et Brainlab-system og et tredjepartssystem. Af denne årsag skal
isocenternavne altid være unikke og identificerbare.

Advarsel
I tilfælde af flere isocentre kan patientbehandlingen være forkert, fordi kortlægningen af
isocenterplaceringer og stråleopsætninger er tvetydig. Patientbehandling er kun tilladt,
hvis kortlægningen ikke er tvetydig. Et af følgende punkter skal mindst være tilgængelige
for korrekt kortlægning: DICOM-isocenterkoordinater i mm, DICOM-strålenavn.
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21.3 Eksport af patientdata
21.3.1 Eksport af data

Eksportmuligheder

Der er to eksportmuligheder angivet i området Export i Import/Export-fanen:
• Reports: Dette giver dig mulighed for at eksportere valgte behandlingsdata som PDF-

rapporter.
• Summary CSV File: Dette genererer en opsummeringsfil for den færdige patientbehandling.

Disse funktioner kan udføres enten ved hjælp af din almindelige ExacTrac-software eller på den
valgfrie forberedelse/gennemgang/distribution-arbejdsstation (se side 59).

Sådan eksporteres data

Trin

1. I ExacTrac Folders-rullelisten øverst til venstre i fanen Import/Export vælges det patie-
ntarkiv, hvorfra patientbehandlingsdataene skal eksporteres.

2. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste en søgestreng i Filter-feltet for kun at vise de pa-
tienter, der opfylder de angivne kriterier.

3. Vælg patienten med behandlingsoplysninger i listen over patienter.

4.

• For at eksportere en tilsvarende behandlingsopsummering skal du trykke på Summary
CSV File. Når eksporten er afsluttet, vises en meddelelsesboks med angivelse af den
lokale filsti, som CSV-filen er blevet eksporteret til.

• Tryk på Reports for at begynde at eksportere til PDF-rapporter.

5.

For kun at eksportere til PDF-rapporter vises en dialog:

Dette giver dig mulighed for:
• At vælge filerne, der skal eksporteres ved at aktivere de tilsvarende afkrydsningsfelter.
• Definer eksportfilens præfiks ved at indtaste et nøgleord i Define File Prefix-feltet i den

viste liste.
Tryk på OK, for at starte eksporten.

6. Når eksporten er udført, viser en meddelelsesboks den filsti, som de valgte eksportfiler er
eksporteret til.
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21.4 Sikkerhedskopiering af patientdata
21.4.1 Sikkerhedskopiering og gendannelse af behandlingsdata

Generelle oplysninger

I fanen Import/Export kan du sikkerhedskopiere behandlingsdata til en ekstern mappe og
gendanne dem senere, hvis det bliver nødvendigt. Du kan også anonymisere den for ekstra
sikkerhed.

Sådan sikkerhedskopieres en behandlingsplan

Trin

1. I rullelisten i ExacTrac Folders vælges det lokale kildebibliotek, hvor de ønskede patie-
ntdata er gemt.

2. I rullelisten i External Folders vælges den eksterne målmappe.

3. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste en søgestreng i Filter-feltet for kun at vise de pa-
tienter, der opfylder de angivne kriterier.

4. Vælg den ønskede patientfil fra listen over patientfiler til venstre.

5. Sørg for, at du har valgt den rette behandlingsplan ved at gennemgå de yderligere oplys-
ninger i området Patient Information.

6.
• For at kopiere behandlingsplanen til målmappen skal du trykke på Backup Copy >>.
• For at flytte behandlingsplanen til målmappen skal du trykke på Backup Move >>.

7.

For at kopiere en behandlingsplan og anonymisere patientoplysningerne samtidig skal du
trykke på Anonymize >>. Du vil blive bedt om at indtaste et nyt navn og id.

Tryk på Anonymize... for at oprette den anonymiserede kopi.

8. Vellykket sikkerhedskopiering bekræftes senere af en systembesked. Den sikkerhedsko-
pierede fil føjes til listen over sikkerhedskopierede filer til højre på skærmen.

Sådan gendannes patientdata

Hvis du skal gendanne sikkerhedskopierede data, skal du vælge den korrekte fil fra listen over
sikkerhedskopier til højre på skærmen:
• Tryk på << Restore Copy for at kopiere filen fra sikkerhedskopilageret.
• Tryk på << Restore Move for at flytte filen fra sikkerhedskopilageret.
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22 SYSTEMVEDLIGEHOLDEL
SE

22.1 Generelle inspektionsretningslinjer

Generelle oplysninger

Månedlige og årlige inspektioner er påkrævet for at sikre systemets sikkerhed.
Afhængig af din systemopsætning er ikke alle test relevante.

Lovgivningsmæssig baggrund

Brainlab anbefaler, at der foretages periodiske tests på ExacTrac som beskrevet i dette kapitel.
Målemetoder og tilladte værdier er baseret på standarderne IEC 60601-1 og IEC 62353, hvor det
er relevant.

Interval

Interval Udført af

Månedlig Kvalificeret klinisk personale

Årlig Brainlab-support eller Brainlab-autoriseret support

ExacTrac-systemet skal vedligeholdes og inspiceres regelmæssigt for at sikre
funktionaliteten og sikkerheden.

Autoriserede personer

Kun Brainlab og/eller autoriserede partnere har tilladelse til at reparere systemet og udstyret.

Advarsel
Udstyret indeholder ikke udskiftelige dele. For at undgå elektrisk stød må du ikke åbne
udstyr eller enhedsindkapsling. Al servicering skal udføres af uddannede teknikere eller
henvises til Brainlab.

Forventet servicetid

Brainlab giver minimum ti års service på systemkomponenter. I denne periode tilbydes både
reservedele og område-support.

Anvendelsesområde

Sikkerhedsinspektionen skal omfatte alle de elementer, der er beskrevet under side 402.
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Inspektioner foretaget af ikke-Brainlab personale

Sikkerhedsinspektionen skal udføres af en kvalificeret tekniker, der:
• er kvalificeret til at udføre sikkerhedsinspektioner af elektromedicinsk udstyr.
• er fortrolig med produktsikkerhedsoplysninger og produktanvisninger, og som har læst og

forstået brugervejledningerne.
• er ajour med de gældende lokale lovbestemmelser vedrørende industriel og ikke-industriel

forebyggelse af ulykker.
• underretter Brainlab skriftligt med det samme, hvis udstyret anses for at være usikkert.

Inspektioner af Brainlab-personale

• Hvis en kvalificeret person ikke er tilgængelig hos kunden, vil en Brainlab-supportspecialist
udføre inspektionen for et fastsat gebyr.

• Hvis du har brug for en Brainlab-supportspecialist, skal du kontakte Brainlab-support.

Sikkerhedsinspektionsoptegnelse

• Lav en kopi af instruktionerne på de følgende sider.
• Skriv inspektionsresultaterne ned.
• Opbevar disse som en journal over inspektionen.

Generelle inspektionsretningslinjer
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22.1.1 Årlige inspektionskrav

Autoriserede personer

Kun autoriserede Brainlab-supportspecialister må udføre årlige inspektioner.

Arrangement

• Hvis du har købt en servicekontrakt, vil Brainlab automatisk udføre den årlige inspektion.
• Hvis du ikke har en servicekontrakt, skal du kontakte Brainlab-support (se side 13) for at

arrangere inspektionen.

Anvendelsesområde

Denne inspektion dækker alle komponenter og funktioner samt de punkter, der er beskrevet under
side 400.
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22.1.2 Dokumentation af test

Generelle oplysninger

Brainlab anbefaler logning af alle målinger til sammenligningsformål. I tilfælde af væsentlige
afvigelser i forhold til tidligere målinger vil der sandsynligvis opstå systemfejl. I sådanne tilfælde
bør man udføre nærmere undersøgelser i samarbejde med Brainlab-support.

Nødvendige optegnelser

Testprotokollen skal mindst indeholde følgende oplysninger:
• Beskrivelse af udførende organisation
• Navnet på teknikeren, der udfører testen
• Serienummer og nøjagtig systembeskrivelse (version)
• Testbeskrivelse og resultater af:

- Visuel test
- Beskyttelsesleder resistenstest
- Lækstrømstest
- Funktionalitetstest

• Samlet vurdering
• Dato og underskrift

Indgiv alle udskrifter, og notér den højeste (mest farlige) elektriske impedans i testprotokollen.

Generelle inspektionsretningslinjer
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22.1.3 Oversigt over månedlige og årlige inspektioner

Månedlige inspektioner

Skal udføres af kvalificeret klinisk personale:
• Visuel inspektion
• Fejlstrømsafbrydertest
• Kontrol af samlet områdedosis (afhængigt af lokale bestemmelser: Mellem månedligt og hver

3. måned)
• Billedkvalitet

Årlig inspektion

Skal udføres af Brainlab-support eller en Brainlab-autoriseret person:
Sikkerhedsteknisk inspektion (STI):
• Visuel inspektion
• Funktionstest

- ExacTrac-skabsfunktionalitetstest (inklusive fejlstrømsafbrydertest)
- Test af røntgenadvarselslampe
- Sammenkoblingstest

Halvårlig inspektion

Elektriske sikkerhedsmålinger:
• Beskyttelsesleder resistenstest
• Lækstrømstest
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22.2 Inspektionsbeskrivelser
22.2.1 Visuelle inspektionstest (månedligt og under STI)

Generelle oplysninger

Før du udfører yderligere inspektioner, skal en kvalitativ validering af tilslutninger og ledninger i
alle potentielle udligningsledere inden for systemet udføres af sikkerhedsmæssige årsager.
Sørg for, at R&V og ExacTrac har samme systemtid.

Komponenter, der skal gennemgås

• Alle tilslutninger skal kontrolleres for at sikre, at de ikke er løse.
• Alle potentialudligningsledninger skal kontrolleres for at sikre, at de ikke er slidte eller

beskadigede, navnlig hvor disse ledninger udsættes for mekanisk stress, f.eks. i den
loftmonterede skærmarm.

• Håndvedhæng.

Kabelføring

Undersøg følgende komponenter en gang om måneden:

Komponent Inspektion

Kabelføring Visuel kontrol (snoninger, revner)

Alle tilgængelige kabler og stik på ExacTrac-systemet.
Vær særligt opmærksom på den loftmonterede ExacTrac-skærm og ExacTrac-
håndvedhængskablet.

Mærkning

Kontrollér at alle mærkninger, etiketter og etiketteringer er synlige og ikke beskadiget såsom,
f.eks.:
• ExacTrac: Typemærkat.
• Røntgengenerator: Typemærkat.
• Strømkasse i lokalet: Højspænding!
• ExacTrac-konsol: Læs brugervejledning!
• Strømkasse i kontrolrummet: Højspænding.
• Røntgengenerator: Typemærkat.
• Røntgengenerator: Højspænding!
• Gulvkasse: Må ikke betrædes!
• Brikstop: Al-ækvivalentmærke.

Indkapsling

Kontrollér integriteten på alle mekaniske dele, dette omfatter f.eks.:
• Al relevant tilbehør er samlet.
• Al påkrævet dokumentation er tilgængeligt, såsom denne brugervejledning.
• Ingen ventilatorudgange er blokeret af andre dele.
• Pladepaneler ikke er løse.
• Infrarøde kameraer ikke er løse.
• Røntgenkassens låg (på gulvet/i gulvet) stadig er i god stand.
• Briksens elektroniske grænseflader stadig er på plads og forbundet.

Inspektionsbeskrivelser
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• Håndvedhængets omslag ikke er beskadiget.
• Konsollen ikke er beskadiget.
• Alle skruer er fastspændte og ikke løse.

Endebuffer

Inspektion af endebufferen (årlig):
• Sørg for, at torsionsmomentet på udvendige møtrikker er 35 Nm.
• Sørg for, at sidepladerne er i kontakt med den rullede stråle.
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22.2.2 Fejlstrømsafbrydertest (månedligt og under STI)

Før du går i gang

Advarsel
For at sikre klinisk sikker betjening af isoleringstransformeren skal funktionaliteten af
fejlstrømsafbryderen testes en gang om måneden.
Før du udfører denne test, skal du tænde for isoleringstransformeren ved brug af elnet-
sikringsafbryderen, og sikre dig, at de grønne BUILDING POWER-indikatorer lyser, hvilket
indikerer strømtilgængelighed.

Testknap

①

Figur 170 

Sådan tester man fejlstrømsafbryderen

Trin

1. I kontrolpanelet for transformeren skal du trykke på testknappen ① mærket T.

2. Sørg for, at udgangsstrømmen straks afbrydes, og at knappen SYSTEM OFF ikke længe-
re lyser.

Sådan tester man dosisområdefunktionen

BEMÆRK: Gælder kun hvis dosisområdefunktionen er installeret. 

Trin

Mål dosisområdeproduktet med et passende måleapparat.
Montér enheden i røntgenfeltet. Den nemmeste måde er at montere den foran fladpanelet.

Det er tilstrækkeligt at teste disse nøgleværdier i forbindelse med testen:

Venstre rør Højre rør

40 kV 40 kV

80 kV 80 kV

140 kV 140 kV

De målte data skal ligge inden for et interval på 25 % i forhold til disse værdier. Hvis
dosisområdeproduktet ikke ligger inden for grænserne, skal Brainlab-service genkalibrere
systemet.

Inspektionsbeskrivelser
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Sådan tester man billedkvaliteten

ExacTrac X-Ray er ikke en diagnostisk røntgenenhed. ExacTrac-billedkvaliteten er ikke høj
nok til at stille en diagnose.
Sikring af tilstrækkelig billedkvalitet til IGRT:

Trin

1. Genkalibrér systemet.

2. Anbring det fantom, der blev anvendt til godkendelsen, på briksen. Placér fantomet i iso-
centeret.

3. Start ExacTrac-positionering med en passende fantompatient.

4. Start røntgenkorrektionsarbejdsgangen.

5. Gå til fusionssiden, og udfør en automatisk fusion.

6. Kontrollér, om fusionsresultatet er OK ved at efterse fusionsresultatet med spyglass-funk-
tionen.

7. Notér værdierne.

8. Skift til manuel fusion, og flyt røntgenbilledet ca. 1 cm uden for området på forskellige pla-
ceringer.

9. Genstart den automatiske fusion, og kontrollér om fusionen stadigvæk er tilstrækkelig ved
at efterse den med spyglass-funktionen.

10. Kontrollér, om værdierne fra den første og den anden fusion ligger tæt på hinanden
(maks. 1,5 mm eller en halv skivetykkelse i alle retninger).

11. Gentag denne proces flere gange.

12. Hvis fusionsresultaterne ligger inden for denne grænse, er billedkvaliteten tilstrækkelig.

En start-til-slut-test fra CT til position anbefales på det kraftigste.
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22.3 Sikkerhedsteknisk inspektion (STI)

Generelle oplysninger

Test Se

Visuel inspektion Side 401

Elektriske sikkerhedsmålinger:
• Beskyttelsesleder resistenstest
• Lækstrømstest

Side 403
Side 407

Funktionstest:
• ExacTrac-skabsfunktionalitetstest (inklusive fejlstrømsafbrydertest)
• Test af røntgenadvarselslampe
• Sammenkoblingstest

Side 409
Side 411
Side 416

Sikkerhedsteknisk inspektion (STI)
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22.3.1 Visuel inspektionstest (årligt)

Generelle oplysninger

For yderligere oplysninger om udførsel af denne test henvises der til Side 396.
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22.3.2 STI: Elektriske sikkerhedsmålinger

Generelle oplysninger

Regelmæssig testning af den elektriske sikkerhed skal foretages af kvalificeret personale.
Sikkerhedstesten bør omfatte følgende punkter:
• Visuel inspektion (se side 396)
• PE-resistenstest (se side 403)
• Lækstrømstest (se side 407)
• Jordafledning strømafbryder-test (se side 409)
• Funktionalitetstest (se side 409)

Hvis den elektriske sikkerhed ikke kan sikres på pålidelig vis, skal systemet afmærkes i
overensstemmelse hermed, og hospitalet eller klinikken skal informeres skriftligt om potentielle
farer.

Forudsætninger for test

Når ExacTrac-systemet er blevet installeret, må det ikke frakobles elnettet eller det potentielle
udligningsnetværk.
For at udføre testning kan det blive nødvendigt at fjerne den plastiske indkapsling, der beskytter
de enheder, som er installeret i patientmiljøet.
Desuden kan det blive nødvendigt at fjerne datakabler og strømkabler fra enheden, der skal
testes.

Referencepunkt

Det krævede referencepunkt for PE-resistenstesten og lækstrømstesten er standard-
potentialudligningsbjælken eller stjernepunktsgulvet i behandlingsrummet.
Potentialet af dette referencepunkt antages at være lig med patientpotentialet, eftersom alle andre
systemer eller enheder (f.eks. den lineære accelerator) i behandlingsværelset også bruger dette
punkt som reference.

Sikkerhedsteknisk inspektion (STI)
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22.3.3 Resistenstest af beskyttelsesleder (halvårlig)

Kamerasystem: PE-resistenstest

Polaris IR-kamera Spectra IR-kamera IR-kamera til TrueBeam

PE-skrue ① PE-skrue ① PE-skrue ①

①

①

①

Berøringsskærm i rummet: PE-resistenstest

Loftmonteret berøringsskærm Vægmonteret berøringsskærm

Håndtag ② Fikseringsskrue ③

②

③

ExacTrac-computerskab: PE-resistenstest

ExacTrac-computerskab Indre stativ

PE-skrue på fordør ④
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ExacTrac-computerskab Indre stativ

④

BEMÆRK: Hvis ExacTrac-computerskabsindkapslingen
er isoleret fra det indre stativ, skal indkapslingen testes i
forhold til rummets PE-netværk, hvor det er sat op. Det
indre stativs PE-forbindelse skal også testes i forhold til
behandlingsrummets PE-bjælke. 

④

Gulvkasser - PE-resistenstest

Gulvkasse 12" Gulvkasse 17" Gulvkasse

Fikseringsskrue til låg (lang) ⑤ Metalkant ⑤ Side af ledningsrør (tryk!) ⑤

⑤
⑤ ⑤

Andre testpunkter

Fladpaneler Generator 2

PE-skrue ⑥ PE-skrue ⑦

Sikkerhedsteknisk inspektion (STI)
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Fladpaneler Generator 2

①

⑦

Hvad er en PE-resistenstest?

Under en PE-resistenstest skal den elektriske impedans mellem det definerede referencepunkt og
tilgængelige metalkomponenter (kamera, skærmarm, brugerpanel, håndtag, computerskab) måles
med henblik på at sikre, at de er jordet på beskyttende vis.

Målingsværdier

• Grænseværdien er 0,2 Ω for den indledende test og for periodiske test. Hvis den elektriske
impedans mellem referencepunktet og ExacTrac, for eksempel stiger til over det angivne
niveau, skal den reduceres.

• Den måleenhed, som anvendes til den indledende test og til de periodiske test, skal kunne
drive 200 mA til 500 mΩ. Spændingen på det åbne kredsløb må ikke overstige 24 V.

Udførelse af en PE-resistenstest

Trin

1. Afbryd strømmen og frakobl datakablet fra den enhed, der skal testes.

2. Sørg for, at der ikke er kontakt mellem kablerne og enhederne.

3.

• Mål den elektriske impedans mellem enhedens PE-tilslutning og potentialudlignings-
bjælken eller stjernepunktsgulvet i behandlingsværelset.

• Hvis den automatiske testenhed ikke er tilgængelig, kan den elektriske impedans eva-
lueres ved at fodre en AC-teststrøm ind i PE-netværket og måle spændingsfaldet. Test-
forholdene er beskrevet ovenfor. Den elektriske impedans bestemmes derefter ved:

R
UMeasured

ITest
-------------------------=
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Prøveprotokol

En prøvetestprotokol vises nedenfor:

Målepunkt (MP) ITeststrøm UTestspænding Elektrisk impedans (Ω)

Infrarødt kamera
(målepunkt ①)

Skærm
(målepunkt ②)

Computerskabsind-
kapsling
(målepunkt ③ eller
④)

Fladpanel 1
(målepunkt ⑤)

Fladpanel 2

Gulvkasse 1
(målepunkt ⑥)

Gulvkasse 2
(målepunkt ⑥)

Røntgengenerator-
skab 2
(målepunkt ⑦)

Sikkerhedsteknisk inspektion (STI)
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22.3.4 Lækstrømstest (halvårlig)

Hvad er en lækstrømstest?

En lækstrømstest bruges til at kontrollere, at komponenter i patientens nærhed, som ikke er
forbundet til den beskyttende leder, er isoleret korrekt. Hvad angår ExacTrac-systemet, er denne
test specielt vigtig for ikke-ledende komponenter såsom den plastiske indkapsling, der beskytter
enheder.
• Når en måleenhed er forbundet til sådanne komponenter, skal den inducerede strøm ikke

overskride de angivne grænser.
• Den valgte måleenhed skal opfylde de kriterier, der er defineret i IEC 60601-1.

Før du går i gang

Alle data- og strømkabler skal genkobles, og systemet skal være tændt og fuldt operationelt.

Målingsværdier

Der skal tages målinger af vekselstrøm for hver komponent. For at gøre dette skal du bruge et
kalibreret multimeter og et egnet måleinstrument, som beskrevet i IEC 60601-1:

Til-
stand

Grænseværdier (Patientnærhed) Grænseværdier (Skabsindkapsling)

Veksel-
strøm 100 μA 100 μA

Måleenhedsoptegnelse

Type og id for måleenhed Kalibrering gyldig indtil

  

  

  

  

Tilslutning af måleenheden

Trin

1.
• Tilslut kablerne fra måleenheden til målepunkterne vha. ledende folie såsom selvklæ-

bende kobberfolie eller standard sølvpapir.
• Minimum foliestørrelse: 20 x 10 cm.

2. Fastgør folien til målingsoverfladen eller pak folien omkring den komponent, der skal te-
stes.

3. Skriv den højeste måling ned i dine optegnelser.

BEMÆRK: For at få detaljerede oplysninger om udførelse af lækstrømstests, skal du konsultere
brugsanvisningen, der fulgte med måleenheden, eller du kan læse de relevante afsnit i IEC
60601-1-standarden. 
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Prøveprotokol

En prøvetestprotokol vises nedenfor:

Strømty-
pe

IR-kamera Berørings-
skærm

Gulvkasse Håndvedhæng Elektronisk
briksgrænse-
flade

☐ Ikke relevant ☐ Ikke relevant ☐ Ikke relevant

PE-bjælke Veksel-
strøm μA μA μA μA μA

BEMÆRK: Hvis ExacTrac-systemet er tilsluttet den lineære accelerator via
autopositioneringsmodulet eller gating-modulet, skal der også udføres en lækstrømsmåling på
den lineære accelerator. Konsultér den lineære accelerators producentdokumentation for at
fastsætte de korrekte målepunkter. Dette gælder ligeledes for eventuelle andre medicinske
enheder, som ExacTrac er tilsluttet. 

Sikkerhedsteknisk inspektion (STI)
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22.4 STI: Funktionstest
22.4.1 ExacTrac-skabsfunktionalitetstest (årligt)

Generelle oplysninger

Det er kun kvalificeret personale, der må udføre funktionalitetstest af alle de sikkerhedsrelevante
funktioner. Der skal rettes særlig opmærksomhed mod advarselssignalernes korrekte
funktionalitet.

Før du går i gang

Før du begynder, skal du tænde for ExacTrac-systemet og arbejdsstationen. Under testene
tændes og slukkes der gentagne gange for ExacTrac-systemet. Derfor anbefaler Brainlab, at
arbejdsstationen forbliver slukket ved at indstille kontakten på arbejdsstationens strømforsyning til
positionen O.

ExacTrac-skabsfunktionalitetstest

Trin

1. Kontrollér, at knappen SYSTEM OFF lukker systemkomponenterne, ExacTrac-konsollen
og computerskabet ned.

2. Kontroller, at fejlstrømsafbryderen udløses, når der trykkes på testknappen mærket T.

3. Kontrollér, at bygningsstrømmen er afskåret fra skabet, når elnet-sikringsafbryderen er
indstillet til positionen o (SLUKKET).

4. Kontrollér, at bygningsstrømmen er afskåret fra skabet, når der indsættes en skruetræk-
ker i åbningen TEST.

5. Justér temperatursensoren til 10 °C (laveste temperatur), og kontrollér, at alle fire blæsere
øverst på computerskabet tændes.

6. Justér temperatursensoren til 35 °C.
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22.4.2 Fejlstrømsafbrydertest (årlig)

Generelle oplysninger

For yderligere oplysninger om udførsel af denne test henvises der til side 398.

STI: Funktionstest
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22.4.3 Røntgenadvarselslampetest (årligt)

Inspektionsområde

Disse test kontrollerer funktionen af advarselslamperne i kontrol- og behandlingsrummet.

Inspektionsbaggrund

Advarselslampen er aktiv, når kun én handling mere er nødvendig for at tage et røntgenbillede:
brugergodkendelse fra en konsol. Hvis ExacTrac-konsollen er installeret, lyser
eksponeringsknappen grønt.
• ExacTrac-advarselslamperne blinker til en rytme på 0,6 Hz.
• For at udføre en brugerdefineret advarselslampetest, læs specifikationerne for den

brugerdefinerede installation.

Inspektionskrav

Kontrollér advarselslampernes status:
• Når systemet gør lamperne aktive.
• Når det holder dem inaktive.

Værktøjer, der er nødvendige for inspektion af advarselslampe

• Denne test kræver, at ExacTrac-softwaren kører.
• En optagelsesenhed, f.eks. et laptop webcam (kun hvis du ikke kan se advarselslampen uden

for behandlingsrummet).

Inspektionsforberedelse

Trin

1. Hvis du ikke kan se behandlingsrummets advarselslampe uden for rummet, sæt optagel-
sesenheden op så du kan se behandlingsrummets advarselslampe.

2. Start ExacTrac-softwaren.

Advarselslampeinspektion og -dokumentation

Udfør testen som beskrevet i tabellen nedenfor, og angiv GODKENDT eller IKKE GODKENDT i
resultatkolonnen. ILK-inspektionen er godkendt, hvis alle relevante test i resultatkolonnen i
tabellerne nedenfor er godkendte.

Visuel advarselslampetest

For disse test skal advarselslamperne observeres, og det skal kontrolleres, om de reagerer efter
hensigten. Da du ikke kan være i behandlingsrummet, mens røntgenbilleder tages, kan det være
nødvendigt at optage advarselslampens ydeevne i behandlingsrummet, mens du bruger
ExacTrac-softwaren.

Trin Test Resultat

1.
For at muliggøre røntgenbilledoptagelse åbnes X-Ray Test Acquisi-
tion-fanen i ExacTrac-softwaren. Testen er godkendt, hvis begge
advarselslamper blinker i en rytme på 0,6 Hz.

2. I ExacTrac-softwaren skal du gå ud af X-Ray Test Acquisition-fa-
nen. Testen er godkendt, hvis begge advarselslamper slukker.
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22.4.4 Ekstern røntgenadvarselslampetest (årlig)

Inspektionsområde

Til den dobbelte generator CL (tilgængelig fra ExacTrac version 6.5) har du mulighed for at
fastgøre en ekstern (ikke-Brainlab) røntgenindikator til den dobbelte generator CL. Denne test er
kun relevant, hvis denne indikator er monteret på dit sted.
Disse test kontrollerer funktionen af de eksterne advarselslamper i kontrol- og
behandlingsrummet.

Inspektionsbaggrund

Advarselslampen er aktiv, når der tages røntgenbilleder.
Den eksterne advarselslampe lyser i ca. 5 sekunder, når røntgen igangsættes.

Inspektionskrav

Kontrollér advarselslampernes status.

Værktøjer, der er nødvendige for inspektion af advarselslampe

Denne test kræver:
• En dobbelt røntgengenerator CL.
• En optagelsesenhed, f.eks. et laptop webcam (kun hvis du ikke kan se advarselslampen uden

for behandlingsrummet).
• ExacTrac-softwaren skal køre.

Inspektionsforberedelse

Trin

1. Hvis du ikke kan se behandlingsrummets advarselslampe uden for rummet, sæt optagel-
sesenheden op så du kan se behandlingsrummets advarselslampe.

2. Start ExacTrac-softwaren.

Advarselslampeinspektion og -dokumentation

Udfør testen som beskrevet i tabellen nedenfor, og angiv GODKENDT eller IKKE GODKENDT i
resultatkolonnen.

Visuel advarselslampetest

For disse test skal advarselslampen (-lamperne) observeres, og det skal kontrolleres, om de
reagerer efter hensigten. Da du ikke kan være i behandlingsrummet, mens røntgenbilleder tages,
kan det være nødvendigt at optage advarselslampens ydeevne i behandlingsrummet, mens du
bruger ExacTrac-softwaren.

Trin Test Resultat

1.

For at muliggøre røntgenbilledoptagelse åbnes X-Ray Test Acquisi-
tion-fanen i ExacTrac-softwaren. Testen bestås, hvis advarselslam-
pen (-lamperne) lyser i ca. 5 sekunder, når der tages et røntgenbille-
de.

STI: Funktionstest
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22.4.5 Lampetest for generatorens strømindikator (årlig)

Inspektionsområde

Til den dobbelte generator CL (tilgængelig fra ExacTrac version 6.5) har du mulighed for at
fastgøre en ekstern (ikke-Brainlab) generatorstrømindikator til den dobbelte generator CL. Denne
test er kun relevant, hvis denne indikator er monteret på dit sted.
Disse test kontrollerer funktionen af de eksterne generatorstrømindikatorer i kontrol- og/eller
behandlingsrummet.

Inspektionsbaggrund

Generatorstrømindikatorerne lyser, når den dobbelte røntgengenerator er tændt.

Inspektionskrav

Kontrollér indikatorernes status.

Værktøjer, der er nødvendige for inspektion af indikator

Denne test kræver en dobbelt røntgengenerator CL.

Indikatorinspektion og -dokumentation

Udfør testen som beskrevet i tabellen nedenfor, og angiv GODKENDT eller IKKE GODKENDT i
resultatkolonnen.

Visuelle indikatortest

For denne test skal indikatoren (indikatorerne) observeres, og det skal kontrolleres, om de
reagerer efter hensigten. Da du ikke kan være i behandlingsrummet, mens røntgenbilleder tages,
kan det være nødvendigt at optage advarselslampens ydeevne i behandlingsrummet, mens du
bruger ExacTrac-softwaren.

Trin Test Resultat

1. Den dobbelte røntgengenerator CL er slukket. Er indikatorerne sluk-
kede?

2. Tænd for den dobbelte røntgengenerator CL. Er indikatorerne tænd-
te?
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22.4.6 MV-stålestoptest (årligt)

Inspektionsområde

Denne test verificerer, om MV-strålestop-funktionen fungerer efter hensigten i forbindelse med
integration af Elekta lineær acceleratoren.

Inspektionsbaggrund

MV-strålestop-signalet genereres af ET LIN-anlægget og overføres derefter til Elekta lineær
acceleratoren via et kabel. ET LIN-anlægget kan registrere og angive interne fejl, inden de udgør
en øget risiko. De elektroniske komponenter kan ikke registrere fejl på
forbindelsesgræsefladekablet.
Denne test verificerer, at forbindelseskablet ikke er beskadiget, og at ET LIN-anlægget ikke
angiver interne fejl.

Inspektionskrav

Der kan registreres en fejl i den aktive eller den inaktive status på den undersøgte MV-strålestop-
funktion. Begge tilstande skal aktiveres i forbindelse med denne test.
• Aktiv status: MV-strålestop-signalet indstilles med henblik på at tillade aktivering af den lineære

accelerators MV-stråle.
• Inaktiv status: MV-strålestop-signalet frakobles med henblik på at blokere aktivering af den

lineære accelerators MV-stråle.
Påkrævede værktøjer til inspektion af MV-strålestop-funktionen: Et videokamera til observation af
skabs-LED, f.eks. laptop med webcam.

Forberedelse

Denne test kan ikke anvendes, hvis Elekta MV-strålestop-funktionen ikke er installeret.
I forbindelse med denne test skal bestemte driftsarbejdstrin åbnes på ExacTrac og den lineære
accelerator fra kontrolrummet, og bestemte LED’er i ExacTrac-skabet skal observeres. Indstil
videokameraet til optagelse af LED’erne på ET LIN-anlæggets frontplade (STATUS og DIAG).
Forbered ExacTrac- og lineær accelerator-systemerne til drift.

Inspektion og dokumentation

Udfør testene som beskrevet i testtrinnene nedenfor, og udfyld RESULTAT-kolonnen for den
aktive og inaktive test med GODKENDT eller IKKE-GODKENDT. Den generelle test er
GODKENDT, hvis alle test er GODKENDT.

Testtrin

Inaktiv test:
Udfør en patientpostioneringsarbejdsgang for en behandling på ExacTrac-systemet. Sørg for, at
ExacTrac-systemet viser en unøjagtig position. Forsøg at starte MV-strålen på den lineære
accelerators konsol.
Testtrinnet godkendes, hvis:

Tilstand Godkendelseskriterier Resultat

ExacTrac viser unøjagtig posi-
tion

Den lineære accelerators MV-
stråle blokeres

ET LIN LED STATUS og DIAG
er slukket

Aktiv test:
Udfør en patientpostioneringsarbejdsgang for en behandling og på ExacTrac-systemet. Sørg for,
at ExacTrac-systemet viser en nøjagtig position. Forsøg at starte MV-strålen på den lineære
accelerators konsol.

STI: Funktionstest
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Tilstand Godkendelseskriterier Resultat

ExacTrac viser nøjagtig positi-
on

Den lineære accelerators MV-
stråle kan aktiveres

ET LIN LED STATUS er tændt,
og DIAG er slukket
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22.4.7 Sammenkoblingstest (årligt)

Inspektionsområde

Denne test omfatter alle ILK-linjer (interlock) på ExacTracs elektroniske stativ, som repræsenterer
kritiske kontrolsignaler til driften af ExacTrac. De er indiceret med diagnostiske LED-mønstre på
ET ILK-indsatsens forreste LED-kolonne 2 og 4. De enkle DIO-signaler i kolonne 1 og 3
underlægges ikke denne test.
ILK-LED’erne er mærket fra 1 til 16:

LED Del LED Del

1 EMO 9 MEL HW

2 DOOR 10 (reserveret)

3 XR WARNING 11 (reserveret)

4 XR EXPOSE 12 (reserveret)

5 NoCollision 13 (reserveret)

6 MEB TRT 14 MV IsOff

7 MEB CON 15 (reserveret)

8 SYS OFF 16 (reserveret)

Inspektionsbaggrund

Under normale forhold viser systemet kun gyldige ILK-tilstande med LED’er slukket eller grønne.
Hvis der forekommer en enkel hardwarefejl, vil det relaterede ILK-LED blive rødt i en eller begge
påtænkte tilstande, og tvinge ILK’en til at blive inaktiv.
Nogle sammenkoblinger kan vise en rød LED i en kort overgangsperiode: Røntgenknappen på
ET-konsollen har to kontakter, der lukker den ene efter den anden, når du trykker på knappen.
Hvis du langsomt trykker på knappen, vil du se, at EXPOSE ILK først bliver rødt og så grønt for
eksponering. Et andet eksempel er ET-håndvedhænget: Hvis du kun trykker på én knap, bliver LK
MEB_TRT rødt, indtil begge knapper trykkes. Disse overgangseffekter er normale og behandles
ikke som fejl.

Inspektionskrav

Fejlen tester den aktive status synligt:
• Inaktiv statustest:

De mere subtile fejl sker i en bevidst inaktiv status. I dette tilfælde ændrer fejlen ikke systemets
opførsel, men skal kontrolleres og fjernes under denne inspektion.

Værktøjer, der er nødvendige for ILK-inspektion

• Et videokamera til observation af skabs-LED, f.eks. laptop med webcam.

Inspektionsforberedelse

• Nogle test er måske ikke relevante, da de afhænger af systemkonfigurationen. Klarlæg hvilke
ILK-signaler, der ikke anvendes i installationen og marker dem I/R.

• For nogle test er det nødvendigt at anvende enheder i kontrolrummet eller i
behandlingsrummet, mens ILK-frontpladens LED’er observeres. Sæt dit webcam eller
camcorder op foran ET ILK-indsætningen, for at optage ILK-LED’ernes opførsel. Optag
LED’erne mens du er i kontrol- eller behandlingsrummet, og gennemgå derefter optagelsen.

• Den lineære accelerator skal være online, idet den - afhænægigt af typen af den lineære
accelerator - er en kilde til ILK-signalerne.

STI: Funktionstest
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ILK-inspektion og -dokumentation

Udfør testen som beskrevet i tabellerne på side 417 og side 418, og angiv GODKENDT eller
IKKE GODKENDT i resultatkolonnerne. ILK-inspektionen er godkendt, hvis alle relevante test i
resultatkolonnen i tabellerne nedenfor er godkendte.

ILK-test af stativets elektronik

Testene nedenfor kan udføres ved stativet, ved at sætte kablerne i ET ILK-indsætningen. De
første inspektioner kan udføres foran på stativet ved at sætte stik og broer med enkelt ledning i.

LED ILK-navn Deaktiveringstest Resultat: LED slukket

1 EMO_Gd Træk EXT ILK-stikket ud.

1 EMO_Gd Træk Varian ILK-stikket
ud.

5 No_COL Træk Varian ILK-stikket
ud.

14 MV_IsOff

• Hvis dit system har en
ET ILK Beam Status Ex-
tension-indsats, skal
strålestatuskablet træk-
kes ud af stikket.

• Hvis dit system kun har
en ET ILK-indsats, skal
EXT ILK-konnektoren
frakobles.

ILK-testene i behandlingsrummet

For testene nedenfor, optag LED’erne og udfør testene i behandlingsrummet. Det er nødvendigt,
at køre ExacTrac-softwaren og angive en arbejdsgangposition, hvori ExacTrac håndvedhænget
er aktiveret for at give brugeren bevægelsesafstand.

LED ILK-navn Deaktiveringstest med
LED slukket

Resultat: LED slukket

2a DOOR Åbn døren, gå gennem
lysbarrieren osv.

6b MEB_TRT
Tryk KUN på den nederste
tast på bagsiden af hånd-
vedhænget.

9c MEL_HW Der kræves ingen videre
trin.

De individuelle test kan markeres N/A (ikke relevant) under følgende opsætningsforhold:
a Der er ikke installeret en dørkontakt.
b Der er ikke installeret et ET-håndvedhæng.
c Der er ikke installeret et Varian-håndvedhæng.
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ILK-test fra kontrolrummet

For testene nedenfor, optag LED’erne og udfør testene i kontrolrummet. Det er nødvendigt at køre
ExacTrac-softwaren og angive en arbejdsgangsposition, hvori ExacTrac-konsollen-
bevægelsesknapperne er aktiveret (til test af LED 7), og hvori det er muligt at tage røntgenbilleder
(til test af LED 3 og 4).

LED ILK-navn Deaktiveringstest Resultat: LED slukket

3a XR_WARN Gå ud af fanen for rønt-
gentestoptagelse.

4b XR_EXP

Tryk på eksponerings-
knappen på ET-konsollen,
mens den IKKE er aktive-
ret.

7c MEB_CON
Tryk på begge ET-konsol-
lens bevægelsesknapper,
mens de IKKE er aktiveret.

8d SYS_OFF Der kræves ingen videre
trin.

De individuelle test kan markeres N/A (ikke relevant) under følgende opsætningsforhold:
a Der er ikke monteret et ET DXR-anlæg på stativet.
b Der er ikke installeret en ET-konsol.
c Der er ikke monteret et ET COU1-anlæg på stativet.
d Der er ikke installeret en ET-konsol.

STI: Funktionstest
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22.5 Håndtering af beskadiget udstyr
22.5.1 Når systemet ikke bør anvendes

Opdagede skader

Brug ikke systemet eller systemets komponenter, hvis:
• strømkablet eller stikket er beskadiget eller flosset.
• der er spildt væske i systemet.
• systemet ikke fungerer normalt, når brugsanvisningerne følges.
• systemkomponenter er blevet tabt, eller skabet er blevet beskadiget.
• systemkomponenter udviser en tydelig nedgang i ydeevne, som tyder på behov for eftersyn.
• systemet lækker væske.
• systemet udsender røg.

Korrigerende handling

• Sluk for systemet, og afbryd straks forbindelsen til strømforsyningen.
• Kontakt Brainlab-support (se side 13).
• Vedhæft en passende advarsel, som f.eks. ”MÅ IKKE BRUGES”, på udstyret for at forhindre

det i at blive brugt på utilsigtet vis.

Advarsel
Hvis du fortsætter med at bruge udstyr, der har vist sig at være defekt under en inspektion,
kan du risikere at forårsage skade på patienten.

Advarsel
Hvis der skulle opstå en funktionsfejl i isoleringstransformeren, er det kun kvalificeret
personale, der må udføre fejlfinding.
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22.5.2 Returnering af beskadiget udstyr

Indberetning af beskadiget udstyr

Eventuel beskadiget udstyr skal straks indberettes til Brainlab-support.
Brainlab-support vil bede dig om følgende oplysninger:
• Serienummer på den defekte komponent (indskrevet på komponenten)
• En beskrivelse af problemet

Reparation og udskiftning

Brainlab-supportspecialisten vil
• Give dig et estimat på udgifterne til reparation eller udskiftning.
• Informér dig om, hvornår dit system forventes at være funktionsdygtigt igen (normalt inden for

48 timer).

Fjernelse af beskadiget udstyr

Fjern kun defekte komponenter, hvis Brainlab-support har bedt dig om det.

Returneringsinstruktioner

• Brug egnet emballage og pak hver defekt komponent korrekt ned i sin originale kasse, i
produktets erstatningskasse eller i en egnet kasse, så de ikke lider yderligere skade.

• Udfyld og returner RMA-formularen, som blev faxet til dig, eller som blev leveret sammen med
reservedelen.

• Luk kassen sikkert med tape.
• Send den defekte vare til en af afsenderadresserne. Hvis du ikke er sikker på, hvortil produktet

skal returneres, skal du kontakte din Brainlab-supportspecialist.

Returadresser

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Tyskland

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

Håndtering af beskadiget udstyr
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22.6 ExacTrac-netværksintegration (IEC 80001),
Virusscanner, I-help

22.6.1 Oversigt

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Sørg for at anvende en sikker netværksforbindelse under patientoverførsel og under
behandling. Minimale netværksspecifikationer er defineret af Brainlab.

Advarsel
Brainlab anbefaler, at du beskytter systemet med en avanceret antivirus-scanner. Den
ansvarlige organisation (f.eks. kunden) er ansvarlig for installering og vedligeholdelse - og
skal overveje Brainlabs anbefalinger. Vær opmærksom på, at hvis virus-scanneren ikke er
konfigureret iht. Brainlabs anbefalinger, kan det påvirke systemets ydelse negativt under
f.eks. realtidsscanninger.

Advarsel
Der må ikke installeres hotfixes osv. under behandling og dataimport og -eksport.

Advarsel
Der må kun installeres udgivne opdateringer fra originale producenter.

Advarsel
Der må ikke downloades eller installeres opdateringer, hotfixes osv. mens ExacTrac er i
brug. Der må kun installeres sikkerheds- og kritiske opdateringer. Du må aldrig opdatere
nogen af hardwarekomponenternes drivere.

Advarsel
Efter installation af ExacTrac og lineær acceleratoren skal begge systemer tildeles en
dedikeret, statisk IP-adresse. Anvend ikke dynamiske IP-adresser.

Advarsel
Brainlab anbefaler at anvende Microsoft Updates (Microsoft-opdateringer), efterhånden
som de bliver tilgængelige. Der må kun installeres sikkerheds- og kritiske opdateringer af
Microsofts operativsystem, men ikke under behandling. Brainlab anmoder om planlagt
download og installering ved lukning af systemet. Du må aldrig opdatere nogen af
hardwarekomponenternes drivere.

Advarsel
Når ExacTrac er tilsluttet til et netværk, kræver det et stabilt, pålideligt og sikkert
netværksmiljø og tilslutning for at garantere en sikker og effektiv anvendelse af ExacTrac-
systemet. Netværksproblemer under patientdataoverførsel eller patientbehandling kan
afbryde arbejdsgangen og forårsage en gentagelse af dele af behandlingen, som
billeddannelse af patientposition.
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Standard integration

Figur 171 

ExacTrac-netværksintegration (IEC 80001), Virusscanner, I-help
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Elekta integration

Figur 172 

Introduktion

De følgende oplysninger er beregnet til, at hospitalets medicinske it-netværksadministrator kan
udføre opgaver iht. IEC 80001-1:2010 og IEC 60601-1:2005.
1. Formål med tilslutning til it-netværk
Brainlab-systemet kan indlæse og gemme medicinske billeddata fra filsystemer, PACS eller
modalitet. Patientdata, inklusive forskydninger, strålegodkendelse og CBCT-billeder, overføres via
netværk fra ExacTrac til R&V, lineær accelerator.
2. Krævede it-netværksegenskaber
Brainlab-systemet overfører medicinske billeddata mellem systemer i hospitalsnetværket, der
typisk inkluderer R&V-systemer, modaliteter og filopbevaringssystemer. Den gennemsnitlige
størrelse af medicinske billeddatasæt, der overføres via netværket, er 100-500 MB.
Valgfri:
• Brugeradministration opnås ved at forene Brainlab-systemet med hospitalets domæne.
• Brainlab tilbyder fjernsystemsupport, der kræver internetadgang.
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3. Krævet it-netværkskonfiguration
Brainlab-systemet kræver firewall-tilladelser til tjenesterne angivet under punkt 4 herunder.
4. Tekniske specifikationer for netværksforbindelsen, inklusive sikkerhedsspecifikationer
Brainlab-systemet inkluderer de følgende netværksforbindelser:
4.1 Fysisk tilslutning af Brainlab-systemet
Systemet tilsluttes til it-netværket med en 10/100/1000 Base-T-forbindelse.
• Anbefalet hastighed er 1 GBit. Minimal hastighed er 10 MBit.
• Netværkets ventetid skal være mindre end 100 ms.
• Netværket skal være fuldstændigt omskiftet.

4.2 Logisk forbindelse mellem Brainlab-systemet og R&V/planlægningssystem/PACS/modalitet
• Protokoller: DICOM Query-Retrieve og Push
• Porte: 104/TCP/ind- + udgang, 11112/TCP/ind- og udgang

4.3 Logisk forbindelse mellem Brainlab-systemet og andre Brainlab-systemer eller hospitalets
filopbevaringssystem
• Protokoller: CIFS
• Porte: 445/TCP/ind- + udgang

4.4 Logisk forbindelse mellem Brainlab-systemet og hospitalets domænekontroller
• Protokoller: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Porte: 445/TCP/UDP/udgang, 88/TCP/UDP/udgang, 389/UDP/udgang, 53/TCP/UDP/udgang

4.5 Logisk forbindelse mellem Brainlab-systemet og Brainlab-support
• Protokoller: iHelp (Axeda)
• Porte: 443/TCP/udgang til: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com, ghjap1.axeda.com,

ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Logisk forbindelse mellem Brainlab-systemet og klientcomputere
• Protokol: VNC
• Port: 5900/TCP/indgang

4.7 Logisk forbindelse mellem Brainlab-systemet og andre lineære acceleratorer (Varian)
• Protokol: ADI (Auxiliary Device Interface - grænseflade til hjælpeenhed)
• Port: 56050/TCP/ind- og udgang

4.8 Logisk forbindelse mellem Brainlab-systemet og andre lineære acceleratorer (Elekta)
• Protokol: Elekta protokol
• Port: 135, 1801, 2101/TCP/ind- og udgang

5. Tilsigtet informationsflow mellem Brainlab-systemet og it-netværket
Brainlab-systemet består typisk af følgende informationsflow:
5.1 Brugerautorisation
Brainlab-systemets brugerautorisation behandles vha. lokale brugerkonti eller hospitalets
domænekontroller.
5.2 Indlæsning af medicinsk billeddata
Medicinsk billeddata overføres via DICOM Q/R eller Push mellem R&V/planlægningssystem/
PACS/modalitet samt fra (hospitalets) netværksdelinger.
5.3 Lagring af redigeret medicinsk billeddata
Redigeret medicinsk billeddata lagres på det lokale harddrive eller hospitalets netværksdelinger.
5.4 Fusionsgodkendelse
Der kan opnås fjernadgang til ExacTrac-systemet via VNC til fusionsgodkendelse.
5.5 Patientplacering og strålegodkendelse
ExacTrac og det lineære acceleratorsystem udfører intern kommunikation i forbindelse med
patientplacering og strålegodkendelse.
5.6 Fjernsupport gennem Brainlab
Fjernsupport af Brainlab-systemet kræver en forbindelse til Brainlab-supportserverne.
6. Farlig situation som følge af en it-netværksfejl
En fejl i it-netværkstilslutningen kan medføre, at behandlingen ikke kan fortsættes eller skal
gentages. Dette kan medføre unødvendig KV-billeddannelse af patienten.
7. Tekniske beskrivelser og tekniske manualer
De følgende dokumenter er tilgængelige efter henvendelse:

ExacTrac-netværksintegration (IEC 80001), Virusscanner, I-help
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7.1 Præ-installationsmanual
7.2 FDA- og CE-deklarationer
7.3 DICOM-overensstemmelseserklæring: http://www.brainlab.com/dicom
8. Anbefalede produktkonfigurationer
Brainlab-systemet installeres og konfigureres iht. kundens behov af Brainlab-serviceingeniøren.
Efterfølgende ændringer kan påvirke produktets sikkerhed og effektivitet.
9. Kendte inkompatibiliteter og begrænsninger
Brainlab-systemet kræver et netværk, der understøtter IPv4, og er ikke kompatibelt med IPv6.
10. Korrigerende handlinger og tilbagekaldelser af produktet
Brainlab vil informere alle kunder i tilfælde af identificerede uregelmæssigheder.
11. Cyber-sikkerhedsmeddelelser
Brainlab vil informere alle kunder i tilfælde af identificerede cyber-sikkerhedsproblemer og yde
softwareopdateringer som følge deraf.
12. Generelle oplysninger iht. IEC 60601-1 3. udgave, kapitel 14.13 (tilslutning af PEMS via
NETVÆRK/DATAKOBLING til andet udstyr)
Tilslutning af Brainlab-systemet til netværk, der inkluderer andet udstyr, kan resultere i tidligere
uopdagede risici for patienten, operatører eller tredjeparter. Den ansvarlige organisation skal
identificere, analysere, evaluere og kontrollere disse risici. Efterfølgende ændringer af netværket
kan introducere nye risici og kræve yderligere analyse. Ændringer af netværket inkluderer:
• Ændringer af netværkets konfiguration
• Tilslutning af yderligere enheder på netværket
• Fjernelse af enheder fra netværket
• Opdatering af udstyr tilsluttet på netværket
• Opgradering af udstyr tilsluttet på netværket
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22.6.2 Virus-scanner

Krav

• Virus-scannerens software må ikke opdateres under behandling.
• Virus-scanneren må ikke udføre en scanning af harddisken under behandling.
• Der må ikke anvendes en virus-scanner i høj sikkerhedsindstilling under behandling.
• Under scanninger af ExacTrac-mappen (D:/Brainlab og E:/Patient) må der ikke slettes

nogen filer eller sættes filer i karantæne.
• Virus-scannere er kun tilladt, hvis du anvender ExacTrac 6.x.

Testede virus-scannere

Systemet er testet med følgende virus-scannere:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG)

Anden virus-scanner

Hvis der anvendes andre virus-scannere, er hospitalet ansvarligt for evaluering og anvendelse af
scanneren. Brainlab anbefaler ikke at anvende disse scannere samtidigt med, at ExacTrac
anvendes.
Brainlab anbefaler, at du beskytter systemet med en avanceret antivirus-scanner. Den ansvarlige
organisation (f.eks. kunden) er ansvarlig for installering og vedligeholdelse - og skal overveje
Brainlabs anbefalinger. Vær opmærksom på, at hvis virus-scanneren ikke er konfigureret iht.
Brainlabs anbefalinger, kan det påvirke systemets ydelse negativt under f.eks. realtidsscanninger.
Virus-scanneren kan påvirke systemets ydelse. Derfor skal virus-scanneren konfigureres på en
sådan måde, at der ikke udføres opdateringer, systemscanninger eller ekstra arbejdsopgaver, når
ExacTrac anvendes, specielt under behandling.
Netværksscanninger må kun tillades, hvis de påvirker forskellige kommunikationsopgaver,
inklusive indlæsning/lagring af patientdata.

Konfiguration

Brainlab anbefaler:
• Konfigurér antivirus-softwaren til ikke at ændre:

- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData

• Deaktivér alle andre antivirus-softwarefunktioner som browser/e-mail-scannere, ekstra firewall
osv.

ExacTrac-netværksintegration (IEC 80001), Virusscanner, I-help
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22.6.3 iHelp

Generelle oplysninger

iHelp-klienten, der er et software-værktøj leveret af Axeda corporation, er installeret på
kundesystemer og giver Brainlabs medarbejdere adgang til disse systemer. Dette værktøj kan
anvendes til at yde hjælp og udføre første kontroller af systemet i tilfælde af systemfejl osv.

Advarsel
Du skal altid autorisere hver enkelt fjernbetjent session på ExacTrac-arbejdsstationen, når
Brainlab-support beder om fjernadgang via iHelp.

Advarsel
iHelp skal indstilles til manuel opstart. iHelp må ikke startes automatisk.

Advarsel
iHelp må ikke anvendes sammen med anvendelse af ExacTrac, specielt under behandling.

Advarsel
Du skal tilse ExacTrac-systemet, mens fjernforbindelsen er aktiv og iHelp kører. Du skal
afbryde iHelp-programmet med det samme efter en endt fjernstyret session.

Sikkerhedsanliggender

• SSL-krypteret forbindelse mellem kunden og supporten
• iHelp skal tændes på klienten for at gøre Brainlab i stand til at åbne den
• Der overføres ingen patientdata, kun skærmbilleder
• Supporten ser sammen skærm som kunden, der er ikke mulighed for skjult adgang

Krav

• Åben port 443 på Firewall
• Alternativ port 17002
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23 ALGORITMER
23.1 Kalibrering

Isocenterkalibrering

En vigtig og obligatorisk kalibrering er fastsættelsen af den lineære accelerators isocenter-
position. Denne position er grundlaget for alle ExacTrac-beregninger. Alle afstande er vist i
forhold til dette punkt. Ved at bruge isocenter-kalibreringsfantomet, indstilles udgangspunktet vha.
væglaserne. Ved eventuelt at bruge Radiation Isocenter Calibration kan resultatet af en
Winston-Lutz-test anvendes til isocenterpositionen og derved forbedre systemets nøjagtighed. Fra
dette punkt kender systemet den præcise geometriske linjeføring af den lineære accelerator og
patientbriksen i forhold til det infrarøde kamerasystem. Det er derfor muligt at lejre patienter med
høj præcision.

Cirkeldetektion

Markørerne i ExacTrac X-ray-kalibreringsfantomet projekteres som mørke cirkler på
fladpanelerne. De lokaliseres iht. deres karakteristiske gradientfordeling. Det er derfor ikke
nødvendigt at se den fulde cirkel. Størrelsen og ringenes kendte geometri tages med i betragtning
for at lokalisere dem individuelt.
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23.1.1 Røntgenkalibrering

Generelle oplysninger

Den nøjagtige lejring af patienter under strålebehandling er afgørende for, at behandlingen bliver
så præcis som muligt. Ekstrakraniel strålebehandling afhænger i høj grad af de hudmarkører, der
bruges til lejring af patienten. Der kan ske store fejl som resultat af, at huden forskubber sig, eller
fordi der er store afstande mellem markører og isocenter. Nedenfor er beskrevet en
røntgenbaseret metode til optimering af patientens lejring.

Antagelse

To røntgenrør med kendte kortlægningsegenskaber er monteret i behandlingsområdet.
• To fladpaneler er monteret over den lineære accelerator. Det rumlige forhold mellem røntgenrør

og fladpanelerne er kendt.
• To røntgenbilleder (ét for hvert rør) tages af en lejret patient fra isocenter-området.
• Disse billeder sammenlignes med to simulerede røntgenbilleder. Disse simulerede billeder er

DRR-billeder, som er genereret fra CT-data.
• Lejringen af patienten er korrekt, hvis knoglestrukturerne i røntgenbillederne og DRR-billederne

matcher.
• Hvis de ikke matcher, er det nødvendigt at lejre patienten anderledes for at opnå et match.
• Ændringen kan beregnes uden at tage nye røntgenbilleder.

Fremgangsmåde

Først skal røntgenrørenes kortlægningsegenskaber til fladpanelerne fastsættes ved hjælp af
kalibrering. Brainlab anvender en hulkameramodel til hvert røntgenrør pga. dens enkelhed og
udmærkede sammenligning med virkeligheden.
• I hulkameramodellen fastlægges et punkts projicerede position og koordinater ved hjælp af

følgende formel:

u
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

14131211

v
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231
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• Kalibrering betyder fastsættelsen af ukendte parametre.
• Under kalibreringen placeres et kalibreringsfantom på briksen. Indlejret i fantomet findes

adskillige ringformede kalibreringsmarkører med kendte rumlige positioner.
• Endnu et sæt reflekterende markører på kalibreringsfantomet (synlige for det infrarøde kamera)

gør det muligt at fastlægge fantomets position med hensyn til den lineære accelerators
koordinatsystem.

• Der tages et røntgenbillede af kalibreringsfantomet i hvert rør. Dette giver billeder, hvorpå
kalibreringsmarkørerne tydeligt kan ses. En robust markørpåvisningsalgoritme bestemmer
markørernes positioner med sub-pixels nøjagtighed. Du kan se et simuleret billede af fantomet
vist i Figur 173.

Kalibrering
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Markørpositioner på et fladpanel

Figur 173 
• Justeringen af kalibreringsmarkørernes 3D- og tilsvarende 2D-positioner kan anvendes til at

forme ligninger for hulkameramodellens ukendte projektionsparametre.
• De nævnte parametre fastsættes ved at løse et minimeringsproblem for projektionsfejlene.

Minimeringsproblemet kan løses effektivt vha. standardteknikker.
• Fordi hulkameramodellen (én for hvert røntgenrør) nu er kendt, kan den bruges til at generere

DRR-billederne mhp. at sammenligne dem med patientens røntgenbilleder og korrigere
patientens position, hvis det er nødvendigt.
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23.2 Billeddannelsesgeometri

Generelle oplysninger

For korrigering af patientens position baseret på røntgenbilleder tages der to røntgenbilleder med
et røntgenrør i gulvet til fladpanelet. Alle individuelle parametre for et system måles under
installationsaccepttests og kontrolleres igen til hver systemkalibrering.

Figur 174 

Figur 175 

Billeddannelsesgeometri
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23.3 Mållokalisering baseret på implanterede markører
23.3.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Implanterede stråleuigennemsigtige referencemarkører anvendes for at lette positionering af
patienter til strålebehandling af kropsområder, hvor bevægelse af målvolumenen som følge af
forskydning af indre organer er sandsynlig. De implanterede markører anvendes som
stedfortrædere for det reelle mål.
Mållokalisering baseret på implantater kompromitterer følgende trin:
• Implantation af markører tæt på målet
• Optagelse af et CT-datasæt, der anvendes til behandlingsplanlægning
• Identifikation af implantaterne i CT-datasættet
• Implantatdetektion på røntgenbilleder, der blev optaget under behandlingssessionen, og

matchning af de detekterede implantater med det implantatmønster, der er defineret i CT-
datasættet

• Beregning af målpositionen baseret på fusionen mellem de implantater, der er defineret på CT-
scanningen og detekteret på røntgenbilledet

En detaljeret beskrivelse af de sidste to trin er at finde i de næste to afsnit.
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23.3.2 Rekonstruktion af de implanterede markørplaceringer

Generelle oplysninger

Markørerne, der er defineret i CT-datasættet, danner grundlag for den implanterede markørfusion.
Ved at definere de implanterede markører i CT-datasættet, ved hjælp af 3D-koordinater (xiideal,
yiideal, ziideal), indstilles den implanterede markørs originale placering.

Markørprojektion på fladpanel

En projektion af disse 3D-markører på overfladen af hvert fladpanel kan anslås ved at kende
systemparametrene fra røntgenkalibreringen. Overfladerne er på niveau med de virkelige
røntgenstrålers projektionsoverflader, som kommer fra hvert tilsvarende røntgenrør. Som følge
deraf kan hver 3D-markørplacering projiceres ind i én 2D-markørplacering pr. overflade (u1ideal,
v1ideal) og (u2ideal, v2ideal).
De kendte projektionskarakteristika for hvert enkelt røntgenbillede bruges til at afgøre, hvilke af de
potentielle 2D-markørpositioner der kan rekonstrueres til 3D-positioner. Derfor muliggør to mulige
positioner (u1real, v1real) og (u2real, v2real) en invers projektion af de to 2D-koordinater til en 3D-
markørposition. Dette er muligt, hvis 2D-koordinaterne er rettet mod det samme punkt.

Flat Panel 2

Flat Panel 1

Implanted Marker
(u1

ideal, v1
ideal)

Implanted Marker
(u2

ideal, v2
ideal)

Implanted Marker
(x1

ideal, y1
ideal, z1

ideal)

Tube 2

Tube 1

Figur 176 
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Fastsættelse af 3D-markørpositioner

Flat Panel 1

Flat Panel 2

Implanted Marker 
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real, v1
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real)

Tube 1

Tube 2
Reconstructed Implanted Marker
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real)

Minimum
distance
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Figur 177 
Den fastsatte 3D-markørposition er repræsenteret af krydsningen af de to potentielle 2D-
markørers projektionslinjer. Da strukturerne er slørede på røntgenbillederne, og da begge billeder
ikke blev taget præcist ét ad gangen, krydser strålerne ikke perfekt.
For stadig at kunne rekonstruere 3D-markører fastsættes minimumsafstanden mellem begge
stråler. Dette er en linje, som er vinkelret på begge stråler. Hvis længden af denne linje er mindre
end fem mm, accepterer softwaren de to stråler som krydsende.
Derefter fastsættes den rekonstruerede 3D-markørposition (xIreal, yIreal, zIreal) som midtpunktet
mellem begge stråler.
Alle potentielle 2D-punkter, der ikke kan rekonstrueres til en 3D-position, bliver kasseret.
Når alle 3D-positioner er blevet fastlagt, sammenlignes disse positioner i forhold til de
implanterede markørpositioner i CT-sættet. Systemet bestemmer, på hvilke potentielle
markørpositioner skabelonen af markører fra CT-sættet kan matches.
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23.3.3 Fastsættelse af målposition

Nøjagtighed

Implantatbaseret mållokalisering muliggør nøjagtig målfastsættelse på den betingelse, at hver
enkelt markørs position i forhold til målet forbliver uændret mellem optagelsen af det CT-datasæt,
der anvendes til behandlingsplanlægning, og den faktiske behandling, når røntgenbillederne
optages til patientplacering.
På den anden side kan der forekomme markørforskydning, der ændrer én eller flere markørers
position i forhold til målet, som følge af markørmigration og/eller vævsdeformation eller -rotation i
målområdet. Enhver markørforskydning efter CT-billeddannelse kan have væsentlig betydning for
beregningen af behandlingspositionen, hvilket potentielt kan medføre forkert placering af
patienten og dermed bestråling af en anden målvolumen end den tilsigtede.
Det skyldes, at markørforskydning mellem markørerne, der er synlige i CT-datasættet, og dem på
røntgenbillederne vil medføre match-unøjagtigheder, når den røntgendetekterede
markørkonfiguration justeres til CT-konfigurationen. Markørforskydninger kan også medføre
forkert tilknytning af implanterede markører på røntgenbilleder med dem i CT-datasættet.
Ovennævnte gælder begge match-algoritmer, der anvendes af ExacTrac, det isometriske match
og tyngdepunktsmatchet. Målnøjagtigheden for begge matches afhænger dog af præcise forhold
og kan være forskellige. Begge metoder og deres begrænsninger er beskrevet i de tilsvarende
afsnit nedenfor.

Isometrisk match

Det isometriske match er standard ExacTrac-metoden til at matche implanterede markører til
Placering og Bekræftelse, og den anvendes til alle markørmønstre, som består af mindst to lange
eller tre korte markører. Systemet overlejrer markørmønsteret af røntgenbillederne på
markørerne, der er defineret i CT-billedet, ved anvendelse af det mindst firkantede match. Flere
matchkriterier, inkl. mønstergengivelse og rotationsgrænser, anvendes for at eliminere ugyldige
matchresultater. Hvis tolerancen overskrides, eller der ikke kan findes noget unikt match,
mislykkes det isometriske match.
Det isometriske match giver en 6D-transformation (dvs. gengivelse og rotation) til målpositionen.
Som følge deraf bliver den påvirkning, matchningsfejl har på afvigelsen af den beregnede
målposition fra den faktiske målposition, som regel forstørret af en lang afstand mellem målet og
tyngdepunktet for det implanterede markørmønster (se billedet nedenfor).

Mållokalisering baseret på implanterede markører
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① ② ③

④ ⑤

Figur 178 

Nr. Beskrivelse

① Oprindelig markørkonfiguration som detekteret ud fra CT-billeddata.

② Markørkonfiguration efter markør M1 og M2’s migration til de nye positioner M1’ og M2’
som detekteret ved hjælp af røntgen.

③ Softwaren tilstræber at matche de originale CT-markører (sorte) med de detekterede
røntgenmarkører (røde). Resultatet er en bedste kompromis-fusion.

④ Effekt ved markørmigration på isocenterpositionen, hvis isocenteret er tæt på de implan-
terede markørers tyngdepunkt.

⑤ Effekt ved markørmigration på isocenterpositionen, hvis isocenteret er langt fra de im-
planterede markørers tyngdepunkt.

Implanter derfor markører, hvor det er klinisk muligt, så de er tæt omkring målet, og ideelt så alle
implanterede markørers tyngdepunkt koinciderer med målpositionen.

ALGORITMER

Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 437



⑥ ⑦
Figur 179 

Nr. Beskrivelse

⑥ Markørers ideelle position, omkring målet og isocenteret.

⑦ Markørers ikke-ideelle position, hvilket forstærker konsekvenserne ved de beskrevne ef-
fekter.

Et uegnet markørmønster kan være resultatet af et mislykket isometrisk match, hvis én markør
f.eks. forskubber sig eller ved en fejl er blevet ombyttet med en anden markør, eller
markørmønstret bliver forvrænget.
Hvis et isometrisk match mislykkes, er der to muligheder:
• Tyngdepunktsmatch som en reserve for den automatiske match eller
• Et andet isometrisk match med manuelt justerede markører ved hjælp af Forskydningsmønster.

Udfør en manuel fusion til den anden mulighed. Klik først på Reset Pattern og så på Shift
Pattern for at flytte markørmønsteret så tæt som muligt på dets endelige position. Derefter kan
der udføres en præcis lokalisering for hver enkelt markør.

Tyngdepunktsmatch

Tyngdepunktsmatchet er ExacTrac-metoden til at matche implanterede markørmønstre, der
består af ikke mere end én lang eller to korte markører. Desuden anvendes tyngdepunktsmatchet
ved brugeranmodning efter et mislykket isometrisk match under Placering og Bekræftelse.
Tyngdepunktsmatchet giver en 3D-transformation (dvs. kun gengivelse) til målpositionen. I
modsætning til et isometrisk match bliver matchningsfejl derfor ikke forstørret med en stor afstand
mellem det implanterede markørmønsters mål og tyngdepunkt.
På den anden side bliver målområdets faktiske rotationer ikke kompenseret af et
tyngdepunktsmatch og - som ved virtuelle rotationer med et isometrisk matchs matchningsfejl -
målafvigelsen bliver forstørret med en stor afstand mellem det implanterede markørmønsters mål
og tyngdepunkt.
Hvis tyngdepunktsmatchet er baseret på en enkelt lang markør, er der ingen foranstaltninger til
rådighed til at detektere en potentiel forskydning af markøren, eftersom kriterier vedrørende
implanterede markørers relative position ikke kan anvendes. Hvis en markør har forskubbet sig,
så flytter tyngdepunktet sig i samme retning. Derfor er korrigeringen potentielt baseret på
forskubning af selve markøren og ikke på nogen af organernes bevægelse.

Advarsel
Kontrollér, at de implanterede markører er matchet korrekt i begge billedsæt. Hvis der er
anvendt et tyngdepunktsmatch, er matchet måske ikke korrekt, fordi markørmønsteret i

Mållokalisering baseret på implanterede markører

438 Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



hvert enkelt tilfælde ikke nødvendigvis behøver at svare dertil. Korrigeringen består kun af
fortolkninger. Rotationer evalueres ikke.

Tvetydige matchscenarier

I tilfælde af tvetydige matchscenarier kan forskydningen af én eller flere markører endda medføre
en forkert tilknytning mellem individuelle røntgen- og CT-markører. Et tvetydigt matchscenarie
betyder, at mere end ét match er muligt med en tilsvarende nøjagtighed. Årsager til tvetydige
matchscenarier kan være følgende:
• Markører, der er implanterede og synlige på røntgenbillederne, men ikke valgt af brugeren som

en del af markørkonfigurationen i CT-datasættet.
• Et scenarie, hvor de to specifikke 2D-markørmønstre, muliggør mere end én mulig, geometrisk

korrekt 3D-markørkonfiguration (tvetydigheder).
For et isometrisk match giver alle tvetydige matches en detektionsfejl, hvis målafvigelsen mellem
de tvetydige matches overstiger en vis værdi. Det skyldes, at afvigelser mellem tvetydige
matchresultaters målpositioner afhænger af afstanden mellem det implanterede markørmønsters
mål og tyngdepunkt som forklaret ovenfor.

Automatisk markørdetektion

ExacTrac udfører følgende trin for at påvise implanterede referencemarkører i røntgenbilledet:
• Der anvendes en særlig markørpåvisningskerne på billederne. Dette filter vurderer

sandsynligheden for, at hver pixel bliver en del af en implanteret markør og giver et
mellemliggende billede.

• De mellemliggende billeder behandles af en pixel-baseret algoritme for at finde
sammenhængende områder, der tilhører samme referencemarkør.

• De ti ”mest sandsynlige” referencemarkørpositioner uddrages fra hver af de to billeder.
De kendte projektionsskarakteristika i hvert billede bruges til at afgøre dé potentielle 2D-
markørpositioner, der kan rekonstrueres til 3D-positioner. For at opnå dette kontrollerer ExacTrac
hvilke projektionslinjer i ét billede, der krydser projektionsslinjerne i et andet billede. 2D-punkter,
der ikke kan rekonstrueres til en 3D-position, bliver kasseret.
Når alle 3D-positioner er blevet fastlagt, sammenlignes disse positioner i forhold til de
implanterede markørpositioner i CT-sættet. Systemet bestemmer, på hvilke potentielle
markørpositioner skabelonen af markører fra CT-sættet kan matches. Alle yderligere (falsk
positive) positioner kasseres, og kun de virkelige markører lades tilbage.
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23.4 Billedfusion (Røntgen - DRR)

Generelle oplysninger

Der dannes to røntgenbilleder af en positioneret (f.eks. via hudmarkører) patient. Det infrarøde
kamerasystems kortlægningsegenskaber er kendt (kamerakalibrering) og kan uden videre
anvendes.
To DRR-billeder beregnes ud fra planlægnings-CT. Placeringen af CT i den lineære accelerators
koordinatsystem svarer til den forventede patientplacering baseret på det infrarøde system. Fra
denne CT-position beregnes et DRR-billede, som stemmer overens med hvert røntgenrør, vha.
kortlægningsparametrene i dette røntgenrør.
Hvis patienten allerede er lejret i den forventede position, viser røntgenbillederne og DRR-
billederne de samme knoglestrukturer på de samme steder.
Hvis patienten ikke er lejret i den forventede position, er de samme knoglestrukturer synlige på
forskellige steder. I dette tilfælde skal patientens position ændres således, at to nye
røntgenbilleder vil komme til at matche DRR-billederne.
Softwaren anvender en præfusion baseret på tre graders frihed, som kun tager højde for
forskydningen og derefter finjusterer registreringen vha. seks graders frihed, der også tager højde
for rotation.

2D-/3D-billedregistrering med ExacTrac

Figur 180 

Registrering af tre graders frihed

Der skal kun fastlægges en 3D-forskydning for patienten ud fra de to 2D-forskydninger, der er
nødvendige for at få billederne til at matche. Dette er en mindre opgave, eftersom de rumlige
forhold og zoom-faktorerne mellem røntgenrørene og patienten er kendte.
Røntgenbilleder, DRR-billeder og fusionerede billeder:

Røntgen (rør 1) DRR (rør 1) Røntgen + DRR (1)

Billedfusion (Røntgen - DRR)
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Røntgen (rør 2) DRR (rør 2) Røntgen + DRR (2)

ExacTrac skal derefter udføre (automatisk) matchning af de tilhørende røntgen- og DRR-billeder.
For hvert billedpar optimeres en lighedsforanstaltning ved at flytte billederne i forhold til hinanden.
Denne lighedsforanstaltning er primært baseret på kanter og giver en høj respons, hvis stærke
kanter er synlige på samme sted. Kanter, der ikke svarer til knogler, f.eks. gitterartefakterne og
synsfeltets grænse i røntgenbillederne, har ingen modparter i det andet billede og derfor meget
lidt indflydelse på lighedsforanstaltningen.
Nedenstående figur (Figur 181) viser svaret fra lighedsforanstaltningen ved forskellige
forskydninger. Et stærkt maksimum angiver den korrekt matchende position.

Lighed mellem forskellige 2D-forskydninger

Figur 181 
Den optimeringsmetode, der anvendes til at finde den maksimale lighedsforanstaltning, er meget
hurtig, nøjagtig og robust. Den er ufølsom over for falsk maksimum og kan korrigere for selv
meget store indledende forskydninger. Talrige forsøg har vist, at selv røntgen-/DRR-billeder af
meget lav kvalitet kan registreres.

Registrering af seks graders frihed

For at udføre en registrering, der tager hensyn til patientens position og retning, skal der
anvendes en 6DOF-registrering. Her skal der renderes ca. hundrede DRR-billeder fra forskellige
positioner og retninger for at finde det optimale resultat. For at beregne registreringen effektivt
skal der anvendes en hurtig DRR-renderingsmetode af høj kvalitet.
For at kunne sammenligne røntgen- og DRR-billeder skal der anvendes den samme
lighedsforanstaltning som ved 3DOF-fusion. I modsætning til andre 6DOF-registreringsmetoder er
denne lighedsforanstaltning ikke funktionsbaseret vha. anatomiske pejlemærker, men derimod
billedbaseret, og den indvirker direkte på billedernes pixelværdier.
Den resterende del af 6DOF-registreringsalgoritmen består af en effektiv optimeringsmetode, der
kræver så få billedsammenligninger som muligt. Brainlab anvender derfor en algoritme med
kvadratisk konvergens. For at give optimeringsalgoritmen en god startværdi, anvendes 3DOF-
fusion.
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Faktorer, der påvirker billedregistreringen

Registrerings-
komponent

Beskrivelse Påvirkningsfakto-
rer

Beskrivelse

Røntgenbillede

Røntgenbilleder optages
under patientplacering. De
kan påvirkes inden, under
eller efter optagelse.

Røntgenenergiind-
stillinger (kV/mAs)

Energiindstillingerne på-
virker røntgenbilledernes
kontrast. En passende
kontrast inden for interes-
seområdet forbedrer bil-
ledregistreringen.

Kontrastindstillinger

CLAHE-filteret (Contrast-
Limited Adaptive Histo-
gram Equalization (kon-
trastbegrænset, adaptiv
histogramudligning))
(Contrast-skydebjælke)
kan anvendes til manuelt
at optimere kontrasten på
det optagede råbillede.

Kalibrering af rønt-
genkorrektionsbille-
der

Se side 355.

Blokeret visning

Lineære dele, såsom
gantry eller portalbilleder,
kan befinde sig i Exac-
Trac-røntgenbilleddan-
nelsesfeltet og dermed
potentielt blokere visnin-
gen på relevante struktu-
rer på røntgenbillederne.

DRR-billeder

DRR kan beregnes ved
hjælp af CT-datasættet,
hvis systemparameteret
(fra røntgenkalibreringen)
og målpositionen (fra be-
handlingsplanen) kendes.

Røntgenkalibrering Se side 330.

CT-scanning Se side 98.

DRR-indstillinger Se side 152.

Interessevolumen Se side 153 eller side
225.

Interesseområde Se side 225.

Lighedsforan-
staltning

Beregner ligheden mellem
et DRR og et røntgenbille-
de.

Sammenhængskoef-
ficient

Lighedsforanstaltningen
kan ikke ændres. Under
alle omstændigheder bli-
ver gradientbilledernes
sammenhængskoefficient
beregnet.

Billedfusion (Røntgen - DRR)
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Registrerings-
komponent

Beskrivelse Påvirkningsfakto-
rer

Beskrivelse

Optimizer Optimizeren forbedrer bil-
ledfusionens resultater.

Optimizeren UOBY-
QA* (utvungen opti-
mering ved hjælp af
kvadratisk approksi-
mation) anvendes

Registreringsalgoritmens
(billedfusion) ydelse for-
bedres med bedre start-
positioner (se side 450).
* Se Powell, M. J. D. (De-
cember 2000). “UOBY-
QA: unconstrained opti-
mization by quadratic ap-
proximation” (Rapport).
Department of Applied
Mathematics and Theore-
tical Physics, Cambridge
University. DAMTP 2000/
NA14. Hentet
06-04-2015.
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23.5 Røntgenbilledkorrektion

Generelle oplysninger

Under optagelsen af røntgenkorrektionsbillederne lagres flere typer billeder, som beskrevet
nedenfor.

Hvide billeder

For begge fladpaneler gælder det, at der skal optages fem hvide billeder i løbet af optagelsen af
røntgenkorrektionsbilledet. Eksponeringen af disse billeder skal ligge på mellem 15 % og 30 %.
For hvert fladpanel tages et gennemsnit af de fem hvide billeder til yderligere brug.

Forskudte billeder

Forskudte billeder tager hensyn til den mørke strøm i hver pixel i fladpanelet. Som følge heraf
udlæses billeder fra detektoren uden røntgeneksponering. For at reducere støjniveauet udlæses
et stort antal af forskudte billeder af hvilke, der tages et gennemsnit.

Gain-billeder

Gain-billeder er nødvendige for at homogenisere forskellige pixel-følsomheder inde i hvert
røntgenbillede. Gain-billederne beregnes vha. de forskudte billeder og de hvide billeder. Under
optagelsen af røntgenkorrektionsbilleder (se side 353) optages der fem hvide billeder for hver
detektor. Der laves et gennemsnit af disse billeder og middelværdien af gennemsnitsbilledet
fastsættes. Pixels i gain-billederne beregnes derefter ved:

offsetwhite
whitegain pixelpixel

medianpixel
−

=
65535

Dårlige pixel-billeder

Fejl i fladpanelet kan korrigeres vha. dårlige pixel-billeder. Under optagelsen af røntgenbillederne
interpoleres de pixels, der er afmærket i de dårlige pixel-billeder fra middelværdien i de
tilstødende otte pixels i røntgenbilledet.

Røntgenområdets størrelse

Størrelsen på røntgenrøret Varian Rad 21 G-892 er 430 mm x 430 mm uden kollimator ved en
afstand på 1.000 mm og en målvinkel (strålevinkel) på 12°.
Den endelige feltstørrelse med kollimator afhænger af installationen. Fladpanelets maksimale
anvendte område er 27 cm x 27 cm efter installation.

Røntgenbilledkorrektion
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23.6 Windowing

Generelle oplysninger

Med windowing-funktionen kan du ændre windowing-indstillingerne på aktuelt viste billeder. Dette
muliggør en variabel fordeling af grå niveauer over hele spektret af målte densitetsoplysninger
således, at synligheden eller kontrasten af strukturerne kan forbedres.
Under diagnosticerende CT-scanninger evalueres densitetsoplysningerne i internationale
Hounsfield-enheder (HU) på en skala fra -1.024 til 3.071. Denne skala er defineret til at være 0 for
vand (1,0 g/cm3) og -1.000 for luft. Under neurologisk CT-scanning anvendes som regel et niveau
på 40 HU og en bredde på 100 HU for at påvise kontrast i hjernevæv.

Windowing-parametre

Figur 182 
• Left definerer den mindste Hounsfield-enhed (HU), som anvendes til windowing. Alle værdier,

der er mindre end Left, vises i sort.
• Right definerer den største HU, der anvendes til windowing. Alle værdier større end Right

vises i hvidt.
• Level definerer værdien mellem venstre og højre tærskler. At øge eller reducere Level-værdien

ændrer også de venstre og højre tærskler.
• Width definerer forskellen mellem de venstre og højre tærskler. Ved at øge bredden udvides

de venstre og højre værdier til hver side. Ved at reducere bredden kan man få venstre og højre
værdier til at nærme sig Level-værdien fra hver side.
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24 EXACTRAC-FEJLFINDING
24.1 Forbedring af røntgenkvaliteten

Generelle oplysninger

For at forbedre billedkvaliteten er det vigtigt, at indstillingerne på røntgenkonsollen, samt
indstillingerne på ExacTrac’s kontrastskyder, bruges korrekt.
Afhængigt af din systemkonfiguration, kan du enten ændre generatorindstillingerne ved hjælp af
røntgenkonsollen eller direkte i softwaren.
Spændingen (kV), strømmen (mA) og eksponeringstiden (ms) er de bestemmende faktorer til
passende billedeksponering. I softwarekontrollerede generatorer er mA- og ms-indstillingerne
kombineret i deres mAs-produkt. Den energi, der udsendes af røntgenrørene, er proportional med
produktet af disse værdier. På grund af røntgendetektorenes og ExacTrac skrå
billeddannelsesgeometris karakteristika har kV-indstillingerne den højeste påvirkning på det
eksponerede billede. Høj kV-indstilling opnår typisk det bedste forhold imellem billedkvalitet og
billeddannelsesdosis. Den energi, der kræves for en bestemt patient, afhænger ikke blot af den
enkelte patients størrelse og vægt, men også af den region, der skal afbildes.
Den nemmeste måde at afgøre om den anvendte energi er tilstrækkelig, er ved at se på
histogrammerne, der vises på røntgenbillederne (grafer i nederste højre og venstre hjørner af
billedvinduet). Histogrammet i nederste venstre hjørne af billedvinduet viser gråfarvefordelingen
på røntgenbilledet på tidspunktet for eksponering.
Hvis billedkvaliteten ikke er tilstrækkelig, skal du tilpasse de ovennævnte værdier og sørge for, at
røntgenudløserknappen på konsollen var trykket ned under hele eksponeringstiden (tryk indtil
røntgenbilledet vises fuldt ud på skærmen).

① ②

Figur 183 
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Nr. Komponent

① Korrekt eksponeret billede.

② Undereksponeret billede.

Hvis histogrammet strækker sig op til midt på grafen, er eksponeringen acceptabel, men hvis
histogrammet kun viser værdier på venstre side, er energien for lav. Histogrammet i nederste
højre hjørne af billedvinduet viser grå-farve-fordelingen på røntgenbilledet efter, at CLAHE
(contrast limited adaptive histogram equalization - kontrast-begrænset adaptiv
histogramudligning)-filteret er blevet anvendt. Hvis du flytter musen på grafen, og derefter klikker
og trækker musen op og ned, kan du justere windowing for den nuværende eksponering.

①

Figur 184 

②

Figur 185 

Nr. Komponent

① Billedet er undereksponeret (utilstrækkelig energi)

② God eksponering (tilstrækkelig energi)

Kontrastskyderen bruger ”kontrast-begrænset adaptiv histogramudligning” for at øge kontrasten i
billedet. For de fleste patienter er det hensigtsmæssigt at indstille skyderen til midten af dette
interval.

Forbedring af røntgenkvaliteten
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24.2 Forbedring af automatisk billedfusion

Generelle oplysninger

I de tilfælde, hvor den automatiske billedfusion ikke giver et tilfredsstillende resultat, har du en
række muligheder for at forbedre chancerne for en vellykket fusion:
1. Brug den manuelle fusion til at definere en startværdi for den automatiske fusion
2. Definer en interessevolumen på de relevante anatomiske strukturer
3. Redigér det maksimale fusionsområde
4. Definér interesseområder i røntgenbillederne
5. Ændr LUT-værdien i DRR-beregningen
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24.2.1 Indstilling af et maksimalt fusionsområde

Generelle oplysninger

I de tilfælde, hvor den automatiske fusion resulterer i store forskydninger, der tydeligvis er forkerte,
kan du reducere det maksimale område, inden for hvilket systemet vil forsøge at fusionere
billederne. Dette er især nyttigt, hvis patienten allerede er korrekt linjeført, før billedfusionen
udføres.
Brug skyderbjælken Fusion Limit til at fastsætte en maksimal forskydning til automatisk fusion
inden for en passende grænse. Grænsen, der anvendes til fusionen, vises under skyderen.
Fusionsgrænsen anvendes kun til 3DOF-registreringen, der udføres under automatisk fusion. I
dette trin er der fastsat en passende startværdi til efterfølgende 6DOF-registrering. 3DOF-
registreringen udføres ikke, hvis der udføres manuel fusion før automatisk billedfusion. En
fusionsgrænse anvendes ikke til selve 6DOF-registreringen. Det er derfor muligt, at den samlede
forskydning, som fastsættes, kan overstige fusionsgrænsen.

Forbedring af automatisk billedfusion
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24.2.2 Definition af interesseområder for røntgenbilleder

Generelle oplysninger

Interesseområder (ROI) bruges til at udelukke de dele af billederne, der ikke skal behandles af
den automatiske fusionsalgoritme. Du skal udelukke artefakter fra fremmedlegemer samt de
anatomiske strukturer, som er mobile i forhold til målområdet. Mobile strukturer, der skal
udelukkes, omfatter, men er ikke begrænset til, leddelte knogler såsom arme og ben og i nogle
tilfælde ribben, der bevæger sig på grund af respiration. Udelukkelse af disse strukturer giver
højere nøjagtighed ved isocenter.

Bækkenbehandlinger

Figur 186 
I eksemplet ovenfor er lårbenet udelukket, fordi det er mobilt i forhold til bækkenet. Bemærk, at
den udelukkede region er betydeligt større end lårbenet. Dette anbefales for at sikre, at lårbenet
er udelukket fra alle efterfølgende fraktioner, selv om det er placeret højere oppe i billedet.

Spinalbehandlinger

Figur 187 
I dette tilfælde ekskluderes bækkenet fra interesseområdet for at opnå større præcision på
målområdet, som er rygsøjlen.
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Kranielle behandlinger

Figur 188 
Her er hovedbunden og kraniekanten udelukket for at øge automatisk fusionsnøjagtighed.

Forbedring af automatisk billedfusion
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24.2.3 Brug den manuelle fusion til at definere en startværdi til automatisk fusion

Generelle oplysninger

Hvis den automatiske fusion ikke matcher de korrekte anatomiske strukturer i begge billeder
ovenpå hinanden, kan algoritmen have forvekslet to lignende strukturer. Dette kan ske i thorax/
spinal-tilfælde, hvor ryghvirvler og ribben kan forveksles. Hvis den automatiske billedfusion står
skævt i matchet med en ryghvirvel, kan du bruge den manuelle fusion mhp. at definere en
startværdi for fusionen.

Sådan defineres en startværdi

Trin

1. Vælg manuel fusion og træk DRR’erne ind i en position, hvor de passer bedst med de
overlejrede røntgenbilleder.

2.
Start automatisk billedfusion.
Fusionen søger kun efter et match nær den startværdi, der er defineret af den manuelle
fusion.
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24.3 Brug af et virtuelt isocenter

Generelle oplysninger

Hvis det virtuelle isocenter anvendes, flytter systemet patienten til en billedoptagelsesposition, før
røntgenstrålerne kan optages. Når patienten befinder sig i billeddannelsespositionen, befinder det
virtuelle isocenter (patientens) sig i den lineære accelerators isocenter. På dette tidspunkt optages
det første par røntgenstråler. Systemet tager højde for forskydningen mellem det reelle isocenter
og det virtuelle isocenter således, at når korrektionsforskydningen skal beregnes, så flyttes
patienten automatisk til den lineære accelerators isocenter til behandling.

Flowchart til brug af virtuelt isocenter

①

②

③

④

⑤

⑥

Figur 189 

Nr. Handling

① Definér et virtuelt isocenter

② Flyt patienten til billeddannelsespositionen

③ Billedfusion og beregning af korrektion

④ Flyt patienten til behandlingspositionen

⑤ Billedfusion og verifikation af behandlingen

⑥ Start behandling

Brug af et virtuelt isocenter
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24.3.1 Brug af et virtuelt isocenter for at undgå forveksling af ryghvirvler

Generelle oplysninger

I nogle tilfælde kan det ske, at det er umuligt at afgøre, om det er de rigtige ryghvirvler, der
matches i fusionen. I sådanne tilfælde skal der anvendes et virtuelt isocenter. Det virtuelle
isocenter skal placeres på en sådan måde, at DRR-forhåndsvisningen viser en unik og
identificérbar struktur. Dette kan f.eks. være pelvis, den kaudale del af thorax, clavicula eller
sternum. Hvis denne struktur kan ses på røntgenbillederne, vil fusionen kombinere de korrekte
anatomiske strukturer.
Fusionsresultatet kan også bekræftes af denne unikke struktur. Når korrektionsforskydningen er
blevet anvendt på patienten, kan der optages bekræftelsesbilleder. I disse billeder er der ikke en
entydig struktur, som kan anvendes til at påvise et misforhold mellem ryghvirvlerne. Softwaren
løser automatisk problemet ved at begrænse den maksimale forskydning til 5 mm, hvilket tvinger
den automatiske billedfusion til at forblive tæt på den oprindelige position og ikke springe til en
anden ryghvirvel.

Patientrygsøjle (en række lignende strukturer)

Figur 190 
BEMÆRK: Selvom bekræftelsesbillederne viser en række lignende strukturer, vil ovennævnte
metode sikre, at der ikke kan forekomme nogen misforhold, fordi fusionsgrænsen automatisk vil
blive reduceret til 5 mm for verifikationstrinnet. 

Anvend ikke markører, som er påsat patientens hud, for at markere ryghvirvler. Den skrå
vinkel hvorunder der optages røntgenstråler, kan føre til fejlfortolkninger.
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24.3.2 Verfikation i kombination med et virtuelt isocenter

Generelle oplysninger

Bekræftelse bruges til at bekræfte, at patienten er blevet flyttet til den korrekte
behandlingsposition. Selv i de tilfælde, hvor der er anvendt et virtuelt isocenter til
korrektionsbillederne, tages bekræftelsesrøntgenbillederne altid ved isocenter-positionen. Hvis
der blev anvendt et virtuelt isocenter, fordi der ikke var nok synlige knoglestrukturer ved siden af
PTV, vil der ikke være nok struktur på bekræftelsesbillederne.

Advarsel
Manglende synlig knoglestruktur kan gøre fusion af bekræftelsesbillederne umulig. I dette
tilfælde anbefaler Brainlab, at du beholder positionen, som blev fastsat ud fra
korrektionsbillederne, og at du kasserer forkerte oplysninger, der blev fastsat via
verifikationsproceduren.
BEMÆRK: Hvis der blev anvendt et virtuelt isocenter til røntgenkorrektion, kan bekræftelsestrinnet
være mindre nøjagtigt end i den første fusion. Dette gælder især, hvis der kun er få
knoglestrukturer synlige i bekræftelsesbillederne. 

Brug af et virtuelt isocenter
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24.4 Fejlfinding i forbindelse med automatisk
markørdetektion

Generelle oplysninger

Hvis den automatiske markørdetektion ikke kan finde de implanterede markører på billederne, er
det muligt at øge billed-windowing mhp. at forbedre chancerne for en vellykket detektion.

Manuel justering af markørerne

Hvis den automatiske markørdetektion fejler, kan det være hurtigere at justere markørerne
manuelt.

Trin

1. Aktivér windowing-tilstanden.

2.
Åbn en rektangel på skærmen ved at klikke og trække med højre museknap.
Softwaren udfører en automatisk windowing for at øge det område, der er defineret af
rektanglen. For andre metoder til at ændre windowing, henvises der til side 445.

Hvis du jævnligt opnår utilfredsstillende resultater, kan du ændre røntgenstrålekonsolgeneratorens
indstillinger. En højere energi-indstilling giver normalt et bedre resultat.
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24.5 Fejlfinding i forbindelse med detektion af
infrarøde kropsmarkører

Generelle oplysninger

Uklarheder kan forekomme med Brainlabs ExacTrac patientpositioneringssystem pga.
unøjagtig markørplacering. Dette afsnit forklarer grundlaget for den algoritme, der anvendes af
ExacTrac til påvisning af markørplaceringer og årsagen til uklarheder. Desuden gives der tips til,
hvordan man undgår uklarheder ved daglig brug.
BEMÆRK: ExacTrac kan løse uklarheder i infrarød markør-detektion ved at sammenligne de
synlige markører med CT-sæt referencen (hvis markører er tilgængelige i CT-sættet). Denne
metode fungerer kun, så længe ExacTrac kan genkende patienten. Hvis ExacTrac ikke længere
kan genkende patienten, fordi markørmønstret er meget forskelligt fra CT-referencen, kan
uklarheder ikke længere løses. 

Fejlfinding i forbindelse med detektion af infrarøde kropsmarkører
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24.5.1 Princippet bag kropsmarkørdetektion

Generelle oplysninger

Alle markørsignaler (infrarødt lys, der reflekteres fra kropsmarkørens overflade) registreres
elektronisk på kameraets CCD-chip. Før signalerne registreres, krydser de alle sammen hinanden
ved fokuseringspunktet, som vist i Figur 191.

Optagelse af markørsignaler

①

②

③

④

Figur 191 

Nr. Komponent

① Markør

② Kameraets fokuseringspunkt

③ Projektion af markører på kameraets CCD-chip

④ Infrarødt kamera

ExacTrac beregner placeringen af markører i 3D-rum ved at tage fokuseringspunktet for begge
kameralinser i betragtning. En kameralinse kan kun beregne en virtuel linje, hvor der er placeret
en markør. Denne linje starter ved den optagede markørplacering på CCD-chippen og går
gennem fokus. En individuel kameralinse giver mange mulige markørplaceringer langs den
virtuelle linje, som vist i Figur 192:

Figur 192 
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Beregning af den nøjagtige 3D-placering

Det andet ExacTrac-kamera fastsætter den resterende grad af frihed på det punkt, hvor de to
virtuelle linjer krydser hinanden. På denne måde kan markørens nøjagtige 3D-placering beregnes,
som vist i Figur 193:

Figur 193 
ExacTrac kræver flere markører for at forbedre nøjagtigheden af patientpositioneringsproceduren
og for at opdage yderligere kropsbevægelser, som f.eks. vridninger eller rotationer osv. Brug af
flere markører kan føre til mønstre med forskellige muligheder for at rekonstruere de givne
markørplaceringer. Hvis to markører er i samme 2D-plan som fokuseringspunktet for begge
kameralinser, vil alle fire linjer krydse hinanden, og det bliver muligt at placere en markør på hvert
af de virtuelt beregnede linjers skæringspunkt fra markørplaceringerne på CCD-chippen gennem
fokuseringspunktet (Figur 194).

①

②

Figur 194 

Nr. Beskrivelse

① Reelle markørplacering

② Alternativ placering med lignende opnået data

Fejlfinding i forbindelse med detektion af infrarøde kropsmarkører
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24.5.2 Automatisk løsning ved uklarheder

Generelle oplysninger

ExacTrac sammenligner alle de mulige markørplaceringer, som er blevet detekteret af det
infrarøde kamerasystem, reelle markørplaceringer og mulige placeringer på grund af uklarheder
med en intern referenceliste i programmet, tabellen (LUT). Tabellen indeholder de reelle
markørplaceringer, som er blevet genereret på én af følgende måder:
• Ved brug af de oprindelige 3D CT-data.
• Ved at gemme patientens klare (fri for urenheder) markørmønster, som detekteret af

kamerasystemet under f.eks. den indledende patientpositionering i simulatoren.

Elimineringsprocedure

Den automatiske softwarerutine afviser alle beregnede markørplaceringer, som ikke stemmer
overens med oversigtstabellen (Figur 195). Størstedelen af de mulige uklarheder løses
automatisk på denne måde.

① ②

Figur 195 

Nr. Beskrivelse

① Markørplaceringer fra CT eller simulering

② Reelle markører (sort) og andre placeringer på grund af uklarheder (hvid) som beregnet
af det infrarøde kamerasystem

Årsager til resterende uklarheder

Uklarheder kan forekomme på grund af symmetrisk markørpositionering, som vist i Figur 196:
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①

Figur 196 

Nr. Beskrivelse

① Præcis rotation ikke entydigt defineret

Advarsel
Undgå symmetrisk markørpositionering.
Uklarheder kan forekomme på grund af markørforskydning forårsaget af en af følgende:
• Unøjagtig genanbringelse af markører.
• Forskubning af huden resulterer i et andet samspil mellem markørerne.
• Unøjagtig (gen)positionering af patient.

①

Figur 197 

Nr. Beskrivelse

① Ikke muligt at foretage justering

Advarsel
Placér markørerne præcist og omhyggeligt. Vælg relativt immobile hudområder til
placering af markører.

Uklarheder på grund af skjulte/usynlige markører

For at sikre korrekt IR-sporing og -positionering af patienten skal mindst 5 infrarøde markører til
den rammeløse strålekirurgiske positioneringsenhed og ET-positioneringsenheden og 4
kropsmarkører til behandlinger baseret på kropsmarkører være synlige.
Det anbefales at bruge 5-8 kropsmarkører ved CT-scanning.
Uklarheder kan skyldes:
• Reduceret antal af markører anvendt.
• En markør er beskadiget eller reflekterer utilstrækkeligt.
• Patientens krop dækker for en anden markør.
• Én markør er dækket af en anden markør.
• Gantryet på den lineære accelerator blokerer for markørerne fra kameraets synsfelt, det kunne

f.eks. være prostatapatienter, som har markører fastsat på thorax.

Fejlfinding i forbindelse med detektion af infrarøde kropsmarkører
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①

Figur 198 

②

Figur 199 

Nr. Beskrivelse

① Markører er skjulte af patientens krop

② En markør er skjult bag en anden markør

Advarsel
Håndtér markørerne forsigtigt, og udskift beskadigede eller ikke-synlige markører.
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24.6 Beam On aktiveres ikke på Elekta lineær
acceleratoren

Generelle oplysninger

Hvis der opstår en fejl på ExacTrac (f.eks. hvis softwaren bryder ned), og Beam On blokeres, skal
du genstarte ExacTrac-tjenesterne (se side 108) og derefter ExacTrac.
Hvis den aktive sammenkobling forbliver aktiv på grund af en fejl på ExacTrac (genstart ikke
mulig), skal ET LIN-anlæggets bypass-knap indstilles på Til. Se side 70.

Beam On aktiveres ikke på Elekta lineær acceleratoren
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25 LICENSOPLYSNINGER
25.1 Licens
25.1.1 GNU GPL

ExacTrac er en ophavsretligt beskyttet software. ExacTrac-softwaren er beskyttet af ophavsret.
Udover ExacTrac-softwaren er der også installeret andre programmer på ExacTrac-
arbejdsstationen, som har licens i henhold til GNU General Public License. Den ophavsretligt
beskyttede software og den gratis software anvendes i overensstemmelse med den ”almindelige
sammenlægningsklausul”, som defineret af GNU GPL.
En fuldstændig beskrivelse af vilkår og betingelser bag GNU General Public License findes her:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

25.1.1 OFFIS DCMTK Dicom Dumper
ExacTrac-softwaren indeholder software, som er udviklet af Offis e.V. En fuldstændig beskrivelse
af ophavsretten kan findes her: http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.
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26 BILAG
26.1 Statusikoner

OK

Når dette ikon vises, befinder isocenteret sig på den planlagte behand-
lingsposition.
Dette ikon vises, hvis længden af den translationelle vektor (som er den
vektor, der er resultatet af den lodrette, længdemæssige og laterale for-
skydning) ligger under den translationelle nøjagtighedstærskel, som er de-
fineret i patientindstillingerne og ikke for hver enkelt forskydning. Derud-
over skal hver af vinklerne for Long., Lat. og Couch Angle ligge under IR-
vinkeltærsklerne, der er defineret i patientindstillingerne.
Behandlingsstrålen må ikke aktiveres medmindre OK-ikonet vises.
BEMÆRK: For gengivelser afhænger OK-tegnet af vektorens længde, og
afstandsbjælkerne er afhængige af de individuelle værdier. Det kan fore-
komme, at alle afstandsbjælker viser OK, uden at OK-ikonet vises. I så til-
fælde skal du manuelt bringe briksen tættere på 0. 

Failed

Dette ikon angiver, at en handling ikke kunne gennemføres.

Status/advarsel

Disse ikoner vises med tekst i status- og advarselsmeddelelser:

Grøn angiver en succesfuld arbejdsgang, alt er
ok.

Gul angiver, at der skal udvises forsigtighed eller
resultatet skal overvåges.
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Rød angiver fare.

Reduced Accuracy

Dette ikon indikerer reduceret, translationel positioneringsnøjagtighed.
Grænsen for kropsmarkører kan justeres i patientindstillingerne (se side
142). Standardværdier gælder for positioneringsenheder (se side 195).

Low Accuracy

Dette ikon angiver utilstrækkelig, translationel positioneringsnøjagtighed.
Grænsen for kropsmarkører kan justeres i patientindstillingerne (se side
142). Standardværdier gælder for positioneringsenheder (se side 195).

Press Enable Button

Et af følgende ikoner vises, når systemet er klar til automatisk brikspositionering:

Ved hjælp af aktiveringsknapperne på Exact/ETR-briksens briksved-
hæng.

Vha. ExacTrac ADI-briksens betjeningsgrænseflade til TrueBeam.

Anvendelse af Brainlab-håndvedhænget.

Du kan finde flere oplysninger om automatisk brikspositionering under side 73.

Statusikoner
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Press Enable Key

Dette ikon vises, når systemet er klar til automatisk brikspositionering af
Exact/ETR-briksen. Dette ikon vises kun i tilfælde, hvor positionering kan
udføres uden for behandlingsrummet. Du kan finde flere oplysninger om
automatisk brikspositionering under side 73.

Press Trigger Button

Når et af ikonerne vises, kan optagelse af røntgenbillede
udføres ved hjælp af røntgenudløseren eller røntgenknap-
pen på ExacTrac-konsollen.

Couch Moving

Et blinkende advarselsikon vises under automatisk briksbevægelse, når
Exact/ETR-briksen anvendes. Du kan finde flere oplysninger om automa-
tisk brikspositionering under side 73.

Proceed with X-Ray

Efter den indledende opsætning, som er baseret på de infrarøde krops-
markører, viser dette ikon, at der bør anvendes røntgenkorrektion til at kor-
rigere patientens position. Dette ikon vises ikke, hvis din ExacTrac soft-
ware-konfiguration ikke indeholder røntgenkorrektion.

Proceed with Verification

Efter positionering af patienten baseret på røntgenkorrektion angiver dette
ikon, at du skal udføre røntgenverifikation (eller røntgenovervågning) af pa-
tientens placering. Dette ikon vises også, hvis korrektionsforskydningen,
der oprindeligt er blevet bestemt af systemet, overskrider 20 mm, eller hvis
tabellen er blevet roteret til et ikke-coplanar felt. Røntgenverifikation anbe-
fales til alle disse scenarier. Dette ikon vises ikke, hvis din ExacTrac soft-
ware-konfiguration ikke indeholder røntgenkorrektion.
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X-Ray Trigger Disabled

Røntgenudløseren eller røntgenknappen er inaktive, fordi
patienten ikke ligger i behandlingsposition.

Detektion af kropsmarkører

ExacTrac detekterer i øjeblikket kropsmarkører i
det infrarøde kameras synsfelt.

Frameless Positioning Array

Under rammeløs radiokirurgisk behandling (se side 179) kræver ExacTrac
Frameless Positioning Array. Den kan vælges automatisk under Patient
Settings for lokaliserede data, eller den kan vælges manuelt til alle andre
kranielle behandlinger.

IR Tool Not Detected

ExacTrac detekterer ikke patientens IR-markørkonfiguration.

Alert

ExacTrac har detekteret en mislykket handling.

Statusikoner
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Synlighedsværktøj

Den viste enhed i ikonet er synlig
for ExacTrac.

Store IR Reference

Ved opstart af IR-monitorering angiver dette ikon, at der er en infrarød
kropsmarkørreference, der skal gemmes for at monitorere patienten vha.
infrarød behandling.

Rotational Deviation

Under positioneringen vises dette ikon, hvis den rotationelle nøjagtighed
(bredde-, længde- og briksvinklen) er reduceret. Grænsen er defineret i pa-
tientindstillingerne.

Under positioneringen vises dette ikon, hvis den rotationelle nøjagtighed
(bredde-, længde- og briksvinklen) er lav. Grænsen er defineret i patie-
ntindstillingerne.

Robotics klar

Robotics er klar til at blive bevæget.
Hvis du bruger dialogen for manuel hældning, skal du klikke på en bevæ-
gelsesknap for at bevæge Robotics.

Robotics låst

Robotics er låst med Lock All.
Ingen bevægelse er mulig, før Lock All er låst op af brugeren.
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Robotics låst

Robotics er låst med Service Lock.
Ingen bevægelse er mulig, før Service Lock og derefter Lock All er låst
op af brugeren.

Statusikoner
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26.2 Meddelelser: Advarsler, fejl, spørgsmål, tip

Advarselsmeddelelser

Meddelelse

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. (Patie-
ntstøttevinklen fra DICOM-plan (<XX>°) afviger mere end 5 grader fra den planlagte briksvinkel,
der blev modtaget via ADI (<YY>°). Det anbefales IKKE at fortsætte behandlingen.)

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. (Før du godken-
der den, skal du sikre dig, at planen på ExacTrac stemmer overens med planen på MOSAIQ.
Tryk på ”Yes” for at fortsætte med godkendelsen. Tryk på ”No” for at vende tilbage til dialogbok-
sen ”Beam Mapping”.)

The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erro-
neous. Continue anyway? (Den valgte patient blev behandlet med ExacTrac version <XX>.
PDF-resultatet kan være fejlbehæftet. Vil du fortsætte alligevel?)

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. (Det lader til, at vedhænget blev aktiveret, inden dialogboksen Robotic Tilt blev
åbnet. Frigiv vedhænget, og åbn dialogboksen igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontrolle-
re alle kabelforbindelser eller ringe til Brainlab-support.)

Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (Markørkonfigurationen er symme-
trisk inden for et bestemt sikkerhedsniveau! Uklarhed i forbindelse med matchning kan ikke ude-
lukkes! Behandling af patienten anbefales ikke!)

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-planen blev ændret efter importen. Dato
og klokkeslæt for planen stemmer ikke overens med den importerede plan. Vil du alligevel åbne
denne patient?)

Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (Kopiering af dataene
kan tage adskillige minutter. Er du sikker på, at du vil fortsætte?)

Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (Mål-
mappen findes allerede. Dataene vil blive overskrevet. Er du sikker på, at du vil fortsætte?)

It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autopositio-
ning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If pro-
blem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Det lader til, at ved-
hænget blev aktiveret, inden positioneringstilstanden blev aktiveret. Autopositioneringstilstanden
bliver deaktiveret. Frigiv vedhænget, og aktivér positioneringstilstanden igen. Hvis problemet va-
rer ved, skal du kontrollere alle kabelforbindelser eller ringe til Brainlab-support.)

Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (Referencestjer-
nen er blevet flyttet! Indlæs patientdataene igen, og genstart positioneringen.)

Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Interessevolumen er aktiveret for denne patient. Den-
ne version af ExacTrac har ikke nogen ”interessevolumen”-licens. Funktionen deaktiveres.)

It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (Det anbefales på det
kraftigste at kontrollere sandsynligheden af den anvendte korrektion!)

Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Vær opmærksom på at brug af windowing-parametrene påvirker resultatet af
den automatiske billedfusion.)

Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Sørg for, at patienten er i den endelige position ved CBCT-bil-
leddannelse. Korrektionsforskydningen anvendes i ud fra denne position.)

Infrared Tool not visible. Please retry. (Det infrarøde værktøj er ikke synligt. Prøv igen.)
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Meddelelse

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 anvendte en forskydning forud for billeddannelsen for at undgå sammenstød med briksen.
Sørg for, at den lagrede position er denne forskydningsposition. I modsat fald kan det føre til en
forkert behandlingsposition.)

Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (Den daglige kontrol mislykkedes. Vil du fortsætte og genkali-
brere? Hvis du svarer ”YES”, bliver den aktuelle kalibrering ugyldig.)

Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Positioneringen er i
henhold til patientindstillingerne baseret på ”stentdetektering”. Denne version af ExacTrac har ik-
ke den pågældende licens. Positioneringen er blevet ændret til ”knoglet anatomi”.)

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? (Den isocenterposition, du er ved at definere, adskiller sig
betydeligt fra den aktuelt lagrede isocenterposition. Sørg for, at isocenterfantomet er placeret
korrekt! Er du sikker på, at du vil fortsætte med kalibreringen?)

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! (Kamerakalibreringen blev
udført langt væk fra isocenteret. Dette kan resultere i lav nøjagtighed rundt om isocenteret! Ka-
librér de infrarøde kameraer igen for en sikkerheds skyld!)

Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please ca-
librate couch first. (Briksen er ikke kalibreret: Positionering af et røntgenkalibreringsfantom vil ik-
ke være muligt! Kalibrér først briksen.)

Patient could not be loaded! (Patienten kunne ikke indlæses!)

Specified folders on left and right side are identical. (De specificerede mapper i venstre og højre
side er identiske.)

Additional comment was modified. Save changes? (Yderligere kommentarer blev ændret. Vil du
gemme ændringerne?)

WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (ADVARSEL! ”Patient åbnet” modtaget via ADI. Der er kortlagt flere planer til denne plan i
Exac-Trac!)

There are no Body Markers defined for this patient (Der er ikke defineret nogen kropsmarkører til
denne patient.)

Do you really want to change assignment of PTVs? (Er du sikker på, at du vil ændre tilknytnin-
gen af PTV’er?)

Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Kun
<XX>-markører blev identificeret. Undlad helt at definere markører, eller definér mere end tre.)

No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Der er ikke defineret nogen
kropsmarkører! Kun røntgenkorrektion vil være mulig.)

Copying from the same selected isocenter is not possible. (Kopiering fra det samme valgte iso-
center er ikke muligt.)

There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you want to continue? (Der er allerede defineret
markører for det aktuelt valgte isocenter. Disse markører går tabt, når kopieringen udføres. Er du
sikker på, at du vil fortsætte?)

<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (<XX>-markører blev kopieret.
Verificér disse markørkoordinater.)

Do you really want to change the assigned Physician? (Er du sikker på, at du vil ændre den til-
knyttede læge?)

Meddelelser: Advarsler, fejl, spørgsmål, tip
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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. (”Lock All” kunne ikke akti-
veres. Bevægelsen er blevet afbrudt. Sørg for, at Robotics er tændt og strømforsynes. Hvis pro-
blemet varer ved, bedes du kontakte Brainlab-support.)

The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Softwaren har
registreret et timeout-problem. Det anbefales ikke at fortsætte!)

Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (Briksen bevæger sig slet ikke!
Kontrollér brikskommunikationen!)

Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Enten blev pa-
tienten forskudt under bevægelsen, eller briksen bevæger sig i den forkerte retning!)

The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (Patienten er drejet mere end 15° i forhold til
den korrekte position, eller der er opstået en uklarhed i forbindelse med matchningen! Behand-
ling af patienten anbefales ikke!)

Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (Briksen er
ikke kalibreret til automatisk bevægelse, selvom der er en briksgrænseflade!)

Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent uninten-
ded irradiation! (Behandlings-strålestoppet deaktiveres. Sørg for, at den lineære accelerator er
deaktiveret for at forhindre utilsigtet bestråling!)

Tool already exists. Overwrite? (Værktøjet findes allerede. Overskriv?)

Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (Værktøjsdefinitionen vil gå tabt. Er du sik-
ker på, at du vil afslutte?)

Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Advarsel: Sessions-
mappen (<mappe>) kunne ikke oprettes. Gem-funktionen er deaktiveret.)

Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Strålesam-
menkoblingen afbrydes. Sluk for behandlingsstrålen forud for genpositioneringen.)

Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Strålesammenkoblingen
afbrydes. Levering af behandlingsstrålen fortsætter.)

<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<Værktøj> vil være
synligt på begge røntgenbilleder! Er du sikker på, at du vil fortsætte?)

There are no markers defined. (Der er ikke defineret nogen markører.)

Couch moves in wrong direction! (Briksen bevæger sig i den forkerte retning!)

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? (Forskydningen i forhold til den
eksterne reference overstiger 20 mm i mindst én dimension. Sørg for, at patienten er blevet posi-
tioneret korrekt. Er du sikker på, at du vil fortsætte?)

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? (Forskydningen i forhold til refe-
rencepositionen overstiger 20 mm i mindst én dimension. Sørg for, at patienten stadigvæk er po-
sitioneret korrekt. Er du sikker på, at du vil fortsætte?)

Tilt Device Calibration aborted. (Kalibrering af hældningsenheden er blevet afbrudt.)

Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac ap-
plication before restart services. (Tjenesterne kan ikke genstartes, fordi ExacTrac-programmet
stadigvæk kører. Luk ExacTrac-programmet, før du genstarter tjenesterne.)

Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Kunne ikke etablere en forbindelse til R&V-systemet. Kontrollér, om
netværksforbindelsen er OK og korrekt konfigureret. Prøv igen?)

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. (Indstillingerne til positio-
neringsnøjagtighed blev indstillet tilbage til standardindstillingerne som følge af detekterede
uoverensstemmelser. Bekræft værdierne, og justér om nødvendigt. Se logfilen for nærmere op-
lysninger.)
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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. (Detektionsmarkørmønsteret matcher ikke de refe-
rencemarkører, der er defineret i CT-scanningen. Den planlagte 6D-justering kan ikke udføres
efter hensigten. Tryk på ”Cancel” for at annullere positioneringsproceduren. Tryk på ”OK” for at
skifte til et 3D-”tyngdepunktsmatch”. Sørg for at have forstået begrænsningerne for denne frem-
gangsmåde.)

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 pro-
cedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have un-
derstood the limitations of this approach. (ExacTrac kunne ikke beregne et unikt match mellem
de referencemarkører, der er defineret i CT-scanningen, og de markører, der er detekteret fra
røntgenbilleder. Tryk på ”Cancel” for at annullere positioneringsproceduren. Tryk på ”OK” for at
skifte til et 3D-”tyngdepunktsmatch”. Sørg for at have forstået begrænsningerne for denne frem-
gangsmåde.)

Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Bekræft, at PerfectPitch er nivelleret (hæld-
ning/rulning = 0°)!)

Fejlmeddelelser

Meddelelse

AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Autentificering
mislykket-fejl modtaget. Der kan ikke oprettes forbindelse til behandlingsprogrammet.)

Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. (Der kan ikke oprettes forbindelse til behandlingsprogrammet. Maks. antal
brugere-fejl modtaget. Behandlingsprogrammet skal genstartes.)

UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Ver-
sion? (Ukendt anmodning-fejl modtaget. Understøtter behandlingsprogrammet den påkrævede
ADI-version?)

No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Der blev ikke fundet nogen
værktøjsfil til <enhed>! Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (Den indlæste CBCT-scanning hører ikke til den korrektion, der skal genafspilles. Er
du sikker på, at du vil fortsætte med genafspilningen?)

Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Der blev trykket
på flere bevægelseaktiveringsknapper samtidigt. Bevægelsen er blevet deaktiveret.)

Unable to store Summary file. (Oversigtsfilen kunne ikke gemmes.)

No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Der blev ikke fundet no-
gen brugere. Administratorer kan oprette brugere i User Manager.)

Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Dicom2Chunk Converter-eksekverbar software kunne ikke findes. Angiv placeringen
af Dicom2Chunk Converter.)

No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Der er ikke valgt nogen plan. Vælg
mindst én DICOM-plan.)

Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Planen <planens
navn> er allerede blevet importeret. Fjern først den importerede plan.)

Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (DICOM Dump-
eksekverbar software kunne ikke findes. Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Patienten har ikke nogen DI-
COM-data. Overførsel til MOSAIQ er ikke mulig.)

Meddelelser: Advarsler, fejl, spørgsmål, tip
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Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Overførsel til MOSAIQ
er kun mulig, hvis briksvinklen er under 5 grader!)

Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual
table positioning! (Automatisk bordbevægelse er kun mulig i forbindelse med COPLANARE be-
handlinger. Udfør manuel bordpositionering!)

Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Dan-
nelse af IR-reference mislykkedes! Sørg for, at mindst 4 markører er synlige for systemet.)

Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Dannelse af IR-reference
mislykkedes! Undgå at bevæge IR-markørerne.)

The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Robotics-midterpositio-
nen er ugyldig. Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Bevægelsen kan ikke kontrolleres af Robotics-enheden. Mål-
positionen er ikke nået. Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

The scheduled Robotics position is not valid. (Den planlagte Robotics-position er ugyldig.)

Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Bevægelsen er blevet
afbrudt. Målpositionen er ikke nået.)

Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Bevægelse er ikke mulig, idet homing-funktionen ikke er blevet udført for Robotics. Målpositio-
nen er ikke nået.)

An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Der opstod en fejl under forsøget på at indstille den nye Robotics-midterposition. Du
bedes henvende dig til Brainlab-support.)

Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab sup-
port. (Det er ikke muligt at bevæge sig til midten, idet Robotics-midterpositionen er ugyldig. Du
bedes henvende dig til Brainlab-support.)

Robotics cannot serve the designated movement. (Robotics kan ikke udføre den ønskede bevæ-
gelse.)

Do you really want to re-initialize the device? (Er du sikker på, at du vil genstarte enheden?)

Could not close device. (Enheden kunne ikke lukkes.)

Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (Enhedskalibreringen er ugyldig.
Udfør kalibreringen igen.)

Could not initialize device. (Enheden kunne ikke initialiseres.)

Please start automatic positioning. (Start den automatiske positionering.)

Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Der kunne
ikke oprettes forbindelse til ElektaCommunicationService. Kontrollér, om tjenesten er aktiv.)

Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Indlæsning af pa-
tientdata mislykkedes. Der blev ikke fundet nogen gyldige Dicom-informationer om denne pa-
tient.)

Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Værktøjsfilen HNStar.tool blev
ikke fundet. Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Patienten er
blevet lokaliseret. Indlæsningen blev afbrudt, fordi der ikke er nogen ET_FRAMELESS-licens.)

Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Interessevolu-
men er blevet deaktiveret for denne patient på grund af manglende hukommelse.)

Source and destination folder must not be the same. (Kilde- og målmappen må ikke være den
samme.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (Patientfilerne
er i øjeblikket låst af en anden computer og kan ikke flyttes.)
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Patient has no treatment data. Export canceled. (Patienten har ikke nogen behandlingsdata.
Eksporten blev annulleret.)

No file types selected for R&V export. Export canceled. (Der er ikke valgt nogen filtyper til R&V-
eksport. Eksporten blev annulleret.)

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. (Målmappen til eksport (<map-
pe>) kunne ikke slettes. Luk programmer, der anvender filer i eksportmappen, og forsøg at eks-
portere igen. R&V-eksporten blev annulleret.)

R&V Export: Some files could not be copied. (R&V-eksport: Nogle filer kunne ikke kopieres.)

Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Der opstod en fejl under R&V-
eksporten. Filerne kunne ikke oprettes eller kopieres.)

Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Ugyldige R&V-eksportindstillinger. Kontrollér R&V-indstillingerne i ExacTrac
ini-filen, eller kontakt Brainlab-support.)

ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (ET DXR-kortet er ikke til-
sluttet. Røntgenhardwaren kunne ikke initialiseres.)

Unable to read flatpanel specification from ini. (Fladpanelspecifikationerne kunne ikke læses fra
ini-filen.)

Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further informati-
on. X-ray Generator remote control disabled. (Grænsefladen til fjernbetjening af røntgengenera-
toren kunne ikke initialiseres. Se logfilen for nærmere oplysninger. Fjernbetjeningen af røntgen-
generatoren er deaktiveret.)

Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Kameraets bumpsensor blev aktiveret! Kamerasporingen kan
være forkert! Ring til Brainlab-support for yderligere hjælp.)

Approval was not successful. Patient loading is canceled. (Godkendelsen var ikke vellykket. Ind-
læsningen af patienten blev annulleret.)

Unable to initialize patient. See log file for details. (Patienten kunne ikke initialiseres. Se logfilen
for nærmere oplysninger.)

Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Behandlingsfilen
(<filnavn>) kunne ikke indlæses! Oprettelsen af oversigten annulleres.)

Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (Patientpositionen har ændret sig betydeligt siden importens start. Er du sikker på, at
du vil fortsætte?)

Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Brikskalibreringen
kan ikke startes. Sørg for, at briksen er forbundet korrekt.)

Error during X-ray hardware initialization (Der opstod en fejl under initialiseringen af røntgen-
hardwaren.)

The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (Handlingen på
siden mislykkedes, og der er ikke defineret nogen fejl!)

The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (Den valgte patient er i øjeblikket låst af en anden computer. Patienten skal
låses op med henblik på anonymisering.)

Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name.
(Målpatientmappen findes allerede i sikkerhedskopibiblioteket! Vælg et andet navn.)

Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Kopiering mislykkedes. Filerne
kunne ikke lagres i målmappen.)

File <path> is write protected. Unable to change access rights! (Filen <sti> er skrivebeskyttet.
Adgangsrettighederne kunne ikke ændres!)

Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Indlæs-
ning af patienten er blevet deaktiveret på grund af ugyldig IR-kalibrering. Kalibrér systemet.)

Meddelelser: Advarsler, fejl, spørgsmål, tip
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Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Konvertering fra interne til eksterne koordinater mislykkedes! Fortsæt ikke, og kontakt
Brainlabsupport!)

It is recommended to perform localization again. (Det anbefales at udføre lokaliseringen igen.)

Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again.
(Fladpanelet kunne ikke aflæses. Luk denne guide, kontrollér forbindelsen, og start guiden igen.)

An error occurred. Please start correction again. (Der opstod en fejl. Start korrektionen igen.)

Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (Kalibreringsfantomets position
er ikke indstillet. Definér først positionen.)

The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (Robotics Dri-
ver DLL kunne ikke initialiseres. Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again.
(Der er ingen forbindelse til Robotics-fjernbetjeningsmodulet. Kontrollér forbindelsen, og prøv
igen.)

No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Der lader ikke til at være nogen Robotics-enheder tilsluttet. Sørg for, at Robotics-
enheden er tændt og strømforsynes.)

The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (Robotics-batteriet er fladt. Ro-
botics kan ikke udføre bevægelser.)

Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Autokali-
brering eller initialisering mislykkedes. Tryk på ”Retry” for at genstarte initialiseringen eller på
”Abort” for at annullere.)

Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (Enhe-
den er underlagt en sikkerhedstimeout. Tryk på ”OK” for at fortsætte. Tryk på ”ESC” for at afbry-
de autojusteringen.)

Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Autojustering mislykkedes. Kontrol-
lér enheden eller patientopsætningen.)

Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and re-
start the calibration. (Der er blevet registret vinkler over 0,2°. Flyt isocenterfantomet til isocenter-
positionen, og genstart kalibreringen.)

Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Røntgenbilleddannelsen kunne ikke
initialiseres. Se logfilen for nærmere oplysninger.)

Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (Forkert eller man-
glende Isocenter-fantomet DLL. Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte alig-
ned. It is NOT save to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (Der er blevet
registreret problemer med ADI-forbindelsen. Det modtagede tag </Y-meddelelse> er ikke 2-byte-
justeret. Det er IKKE sikkert at forsætte behandlingen. Du bedes henvende dig til Brainlab-sup-
port!)

Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (Rotationen (<XX>°) er uden for
området. De tilladte værdier er -360 ... +360.)

Could not open com port. Please check settings. (COM-porten kunne ikke åbnes. Kontrollér ind-
stillingerne.)

Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treat-
ment. Please call Brainlab support for further assistance. (Intern fejl på motorkontrollerne. Lås
Robotics på mekanisk vis for at fortsætte patientbehandlingen. Ring til Brainlab-support for yder-
ligere hjælp.)

CBCT data not in R&V system (CBCT-data ikke fundet i R&V-systemet.)

Could not create CBCT Volume Data (CBCT-volumendata kunne ikke oprettes.)

Could not find a log file for current plan. (En logfil til den aktuelle plan kunne ikke findes.)
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Tool is not visible! (Værktøjet er ikke synligt!)

Error during write operation. (Der opstod en fejl under lagringen.)

Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Initialisering af Acrobat
Reader mislykkedes. Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Der opstod en fejl under opret-
telsen af PDF-filen. PDF-filen (<PDF-sti>) er ikke tilgængelig.)

Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Ubehandlet undtagelse i LoadSliceImage()!)

Invalid logfile. (Ugyldig logfil.)

Logfile could not be loaded. (Logfilen kunne ikke indlæses.)

Source folder does not exist. (Kildemappen eksisterer ikke.)

Destination folder could not be created. (Målmappen kunne ikke oprettes.)

<patientname> could not be copied to <destination> (<patientnavn> kunne ikke kopieres til <de-
stination>.)

Files could not be copied. (Filerne kunne ikke kopieres.)

Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Automatisk behandlingsstrålesammenkobling kunne ikke initialiseres. Patientovervågning bliver
deaktiveret.)

Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Grænsefladen for automatisk behandlingsstrålesam-
menkobling kunne ikke lukkes. Der henvises til brugervejledningen for oplysninger om manuel
aktivering af den lineære accelerators grænseflade.)

No valid ExacTrac license found! (Der blev ikke fundet en gyldig ExacTrac-licens!)

No tool files found! Please check path. (Der blev ikke fundet nogen værktøjsfiler! Kontrollér filsti-
en.)

No functional Linac Interface. (Der er ingen funktionsdygtig grænseflade til den lineære accele-
rator.)

Please calibrate X-ray first. (Udfør først røntgenkalibrering.)

Could not switch to continuous mode. (Det var ikke muligt at skifte til kontinuerlig tilstand.)

Unsupported Correction Mode (Ikke-understøttet korrektionstilstand.)

Unhandled exception during couch calibration! (Ubehandlet undtagelse under brikskalibrerin-
gen!)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Den valgte patient er i øjeblikket låst af en anden computer. Patienten skal låses op
med henblik på sikkerhedskopiering.)

Treatment file could not be saved. (Behandlingsfilen kunne ikke gemmes.)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Den valgte patient er i øjeblikket låst af en anden computer. Patienten skal låses op
for at blive overskrevet.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (Patientfilerne
er i øjeblikket låst af en anden computer og kan ikke slettes.)

Error occurred during Dicom export: (Der opstod en fejl under Dicom-eksporten:)

Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Værktøjet <værktøj>
kunne ikke findes. Du bedes henvende dig til Brainlab-support.)

Couch Move Cancelled (Briksbevægelsen blev annulleret.)

No 4DC address entered. (Der er ikke indtastet en 4DC-adresse.)

Invalid port entered (default: 56050). (Der blev indtastet en ugyldig port (standard: 56050).)

Meddelelser: Advarsler, fejl, spørgsmål, tip
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No description entered. (Der er ikke blevet indtastet en beskrivelse.)

Invalid ID entered (default: 3263). (Der blev indtastet et ugyldigt id (standard: 3263).)

TCP/IP connect failed. (Oprettelse af TCP/IP-forbindelse mislykkedes.)

TCP/IP disconnect failed. (Frakobling af TCP/IP-forbindelsen mislykkedes.)

ERROR: Error during file handling! (FEJL: Der opstod en fejl under filbehandlingen!)

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. (ExacTracs baggrundstjenester er stødt på en fejl. Luk den aktuelle patient,
og gå ud af Exac-Trac-programmet. Genstart baggrundstjenesterne med ”ExacTrac Service Ma-
nager GUI”. Vent, indtil alle tjenester igen har statussen ”Running”. Start ExacTrac-programmet
igen for at fortsættearbejdet.)

ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (ExacTrac-programmet kan ikke startes, fordi baggrundstjenesterne endnu ikke er startet
korrekt.)

Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Kunne ikke hente CBCT-scanning! Prøv igen?)

CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (CBCT-mappen kunne ikke oprettes i patientmappen. ExacTrac vender nu tilbage til Po-
sitioneringsskærmen!)

Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (Forbindelsen til R&V-sy-
stemet gik tabt og kunne ikke etableres igen!)

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 re-
turn to the Positioning screen! (R&V-systemets svar på et patientrelateret spørgsmål gav ikke de
forventede resultater og kunne ikke fortolkes korrekt. Kontrollér logfilen for yderligere oplysnin-
ger. ExacTrac vender nu tilbage til Positioneringsskærmen!)

Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Sandsynlighedskontrol for
isocentre mislykkedes. Er du sikker på, at du vil fortsætte?)

Failed to establish a connection to R&V system. Check if the network connection is OK and pro-
perly configured. Retry? (Kunne ikke etablere en forbindelse til R&V-systemet. Kontrollér, om
netværksforbindelsen er OK og korrekt konfigureret. Prøv igen?)

ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (Exac-
Trac er ikke klar til CBCT-forbindelse og vender nu tilbage til Positioneringsskærmen!)

Spørgsmålsmeddelelser

Meddelelse

Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Er du sikker på, at du vil sende en manuel autorisation?
Sørg for, at den rigtige patientplan indlæses, og at patienten positioneres korrekt.)

CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (Der blev ikke fun-
det CBCT-data på den lokale harddisk. Skal datasættet hentes fra R&V?)

You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Phy-
sician> to the <All Patients> filter? (Du har valgt en tom lægeposition som behandlingsfilter. Vil
du ændre filteret <Tildelte læge> til <Alle patienter>?)

Do you want to exit ExacTrac? (Er du sikker på, at du vil afslutte ExacTrac?)

Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (Ved
nulstilling fjernes alle eksisterende strålekortlægninger for denne plan. Er du sikker på, at du vil
nulstille?)
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Meddelelse

The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (Plankortlægningen er blevet ændret. Hvis du annullerer, går alle de seneste
ændringer tabt. Er du sikker på, at du vil annullere?)

Do you really want to remove <username> from the user list? (Er du sikker på, at du vil fjerne
<brugernavn> fra listen over brugere?)

Do you really want to remove user? (Er du sikker på, at du vil fjerne brugeren?)

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>? (Du har ikke defineret brugerens ad-
gangskode. Af sikkerhedsmæssige årsager kan dette ikke anbefales. Vil du forsætte uden en
adgangskode for <bruger>?)

Do you really want to discard your current changes? (Er du sikker på, at du vil kassere de aktu-
elle ændringer?)

You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (Du har ikke gemt den aktuelt redigerede bruger. Er du sikker på, at
du vil forlade Adgangskodemanager og kassere ændringerne?)

You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (Du har ikke godkendt fusionen. Er
du sikker på, at du vil afslutte?)

Do you really want to cancel? (Er du sikker på, at du vil annullere?)

Are you sure you want to undo your approval? (Er du sikker på, at du vil fortryde godkendel-
sen?)

Do you really want to undo your approval? (Er du sikker på, at du vil fortryde godkendelsen?)

Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center positi-
on? (Er du sikker på, at du vil indstille den aktuelle placering af Robotics som den nye Robotics-
midterposition?)

You did not approve the fusion. Continue anyway? (Du har ikke godkendt fusionen. Vil du fort-
sætte alligevel?)

The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (Filnavnet <filnavn>
eksisterer allerede. Vil du gemme det alligevel (under et andet navn)?)

The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing infor-
mation? (Dicom Plan UID-referencerne eksisterer allerede. Er du sikker på, at du vil overskrive
de eksisterende informationer?)

The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (Mål-
mappen til eksport <sti> eksisterer allerede. Vil du overskrive disse data?)

The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Filnavnet <filnavn> eksisterer
allerede! Vil du overskrive den?)

Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Filens præfiks er tomt. Er du sikker på, at
du vil fortsætte?)

You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Du har ikke valgt no-
gen filer, der skal eksporteres. Vil du annullere R&V-eksporten?)

Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Can-
cel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a marker.
Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. (Det detekterede markørmøn-
ster svarer ikke til det referencemønster, der er defineret i CT-scanningen! Tryk på ”Cancel” for
manuelt at forbedre justeringen af markører i røntgen- eller CT-sæt. Slet om nødvendigt en
markør. Tryk på ”Retry” for at fortsætte ved brug af det matchede tyngdepunkt i stedet for.)

You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (Du har ikke godkendt fusionen.
Er du sikker på, at du vil fortsætte?)

Infrared Tool not visible. Retry? (Det infrarøde værktøj er ikke synligt. Prøv igen?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (Fusionen har afsløret
en afvigelse! Er du sikker på, at du vil ANVENDE forskydningen?)

Meddelelser: Advarsler, fejl, spørgsmål, tip
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Meddelelse

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (Fusionen har afsløret
en afvigelse! Er du sikker på, at du vil IGNORERE forskydningen?)

Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? (Hvis du fravælger videokalibreringen, fø-
rer det til en ugyldig kalibrering. Avancerede videoindstillinger kan ikke anvendes. Er du sikker
på, at du vil fravælge kalibreringen?)

Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (Hvis du fravælger fladpanelkalibreringen, fører
det til en ugyldig kalibrering. DRR-fusion kan ikke udføres. Er du sikker på, at du vil fravælge
kalibreringen?)

The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (Den aktuelt indlæste patient skal fjernes for at se indstillingerne på den valgte
patient. Vil du fortsætte?)

Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (Målmappen findes
allerede. Vil du overskrive de sikkerhedskopierede patientdata?)

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? (En anden plan for
patienten <navn> med patient-id <ID> findes allerede i målmappen. Begge planer vil sameksi-
stere, hvis du fortsætter. Vil du kopiere planen alligevel?)

Do you wish to view the patient settings now? (Vil du se patientindstillingerne nu?)

This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it an-
yway? (Denne patient er aktuelt indlæst og aktiv. Vil du kassere denne patient og slette den alli-
gevel?)

(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? ((Er du sikker på, at du vil slette disse pa-
tientdata (<navn>) permanent?) Er du sikker på at du vil flytte disse patientdata (<navn>) til pa-
pirkurven?)

Do really want to remove all jobs in the queue list? (Er du sikker på, at du vil fjerne alle job fra
køen?)

Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Patientdata om %s fra %s-%d er allerede blevet eksporteret. Er du sikker på, at du vil eksporte-
re dataene igen?)

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? (Vil du anvende disse eksponeringsværdier: Rør 1
<XX> kV <YY> mAs Rør 2 <XX> kV <YY> mAs som standard patienteksponeringsindstillinger?)

Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum sig-
nal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? (Gain-billedets opnåede intensitet bør ligge mellem <XX> og <YY> procent af dets mak-
simale signal. Den opnåede intensitet er gennemsnitligt <ZZ> procent. Vil du gemme gain-kor-
rektionsbilledet?)

Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Vil du anvende Win-
ston-Lutz-forskydningen ved isocenterkalibreringen?)

Do you really want to remove preset <presetname>? (Er du sikker på, at du vil fjerne forudind-
stillingen <forudindstillet navn>?)

Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (Mislykkedes testen
virkeligt? Afkryds testafkrydsningsfeltet, hvis testen var vellykket.)

Do you want to save the test results? (Vil du gemme testresultaterne?)

WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (ADVARSEL! Der findes allerede et bibliotek med samme navn på den fjerntilsluttede
computer! Skal biblioteket overskrives?)

sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (sTmp + CString("" er skrivebeskyttet. Vil
du slette den?)
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Meddelelse

Close current patient files (<file>)? (Vil du lukke de aktuelle patientfiler (<fil>)?)

Do you really want to exit? (Er du sikker på, at du vil afslutte?)

Are you sure you want to log-off? (Er du sikker på, at du vil logge af?)

Do you want to export all data again? (Vil du eksportere alle data igen?)

Start IR only workflow? (Start kun IR-arbejdsgangen?)

ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destinati-
on: <destination>. (FEJL: Kopiér patientmappe, kontrollér kilde/målmapper! Kilde: <kilde> Mål:
<destination>.)

Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base? (Vil du registrere Brainlabs ram-
meløse SRS-maskebase?)
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (”Yes” aktiverer auto-
matisk præpositionering for den kranielle positioneringsenhed.)
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (”No” nødvendiggør
manuel præpositionering for den kranielle positioneringsenhed.)
‘Cancel’ will abort this selection. (”Cancel” annullerer valget.)

Tipmeddelelser

Meddelelse

Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (Markørkon-
figurationen er muligvis symmetrisk! Vælg et andet markørmønster!)

Marker configuration was moving during marker acquisition! (Markørkonfigurationen bevægede
sig under markørdannelsen!)

There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Der er uklarheder! Men
den definerede markørkonfiguration ignorerer de uklare markørpunkter, hvis du trykker på ”Yes”.
Tryk på ”No” for at korrigere markørkonfigurationen.)

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? (Markørkonfigurationen er ikke
veldefineret på grund af uklarheder, og den vil indeholde yderligere virtuelle markører! Vil du
gemme markørkonfigurationen alligevel?)

Patient was moving during marker acquisition! (Patienten bevægede sig under markørdannel-
sen!)

Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Et andet ExacTrac-pro-
gram kører, som først skal lukkes!)

Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Din aktuelle visning er indstillet til <XX> farver. Ændr visningen
til 16 millioner farver for at sikre korrekt brug af videofunktionen!)

The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (Robotics-selvtesten mis-
lykkedes. Robotics kan eventuelt ikke udføre bevægelser.)

Unable to access 3D tracking system. (3D-sporingssystemet er ikke tilgængeligt.)

There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety! (Der
er opstået en systemfejl under kalibreringen! Kalibrér af sikkerhedsmæssige årsager systemet!)

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! (Sporing vil være skrottet fra nu af,
men det er muligt at forbikoble Bump-føleren. Advarsel: Sporing kan være unøjagtig)

There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Der opstod en uoverensstemmelse under indlæsningen. Indstillingsguiden
blev startet af sikkerhedsmæssige årsager. Se logfilen for nærmere oplysninger.)

Meddelelser: Advarsler, fejl, spørgsmål, tip
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Meddelelse

No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Defi-
ne Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Der er ikke defineret nogen im-
planterede markører for patienten. Definér først implanterede markører. Anvend posten \""Defi-
nér implanterede markører\"" i menuen \""Præ-planlægning\"".)

No active patient. Please load patient first. (Der er ikke nogen aktiv patient. Indlæs først en pa-
tient.)

Only for Brainlab service. Continue? This function is only used by service personnel of Brainlab
and should not be available for normal use. Please contact Brainlab support to disable this func-
tion. (Kun til Brainlab-service. Fortsæt? Denne funktion anvendes kun af Brainlabs serviceperso-
nale og bør ikke være tilgængelig under normal brug. Kontakt Brainlab-support for at få denne
funktion deaktiveret.)

No CT image set for patient. Please load patient with image set. (Intet CT-billedsæt til patienten.
Indlæs en patient med billedsæt.)

Please perform Isocenter calibration first. (Udfør først isocenterkalibrering.)

Please perform X-ray calibration first. (Udfør først røntgenkalibrering.)

It is strongly recommended to do a Daily Check first! (Det anbefales på det kraftigste at udføre
en daglig kontrol først!)

This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Denne behandling er
allerede i køen og blev ikke stillet i køen igen.)

Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Objektet <Objekt> er allerede til-
knyttet til isocenteret <isocenter>.)

<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (<Robotics> bevæger sig mere end 1° hen mod gantryet. Sørg for, at
der ikke er fare for sammenstød med gantryet.)

The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (Robotics-batteriet er næsten fladt. Forvent, at enhver bevægelse pludseligt
kan blive afbrudt. Oplad batteriet hurtigst muligt.)

Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Der er registreret uoverens-
stemmelser mellem patientfilen og yderligere patientdata. Guiden Indstillinger genstartes af sik-
kerhedsmæssige årsager. Verificér indstillingerne. Se logfilen for nærmere oplysninger.)

This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Dette er en kvalitetskontrolfunkti-
on. Denne funktion må ikke anvendes til patientopsætning.)

<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> bliver autokalibreret. Sørg for, at
der ikke er nogen patient på bordet, og at ”Lock All” er deaktiveret! Proceduren startes ved tryk
på ”OK”.)

No markers visible! (Ingen markører er synlige!)

Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (Markørkonfiguratio-
nen er symmetrisk! Vælg et andet markørmønster!)

Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Vil du
opdatere forudindstillingen af røntgengeneratoren: <Forudindstil> til <XX> kV og <YY> mAs?)

identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title (Identisk med meddelelserne
\DlgDefineIRTool.cpp men med en anden titel.)

Not enough markers visible! (Ikke tilstrækkelige markører synlige!)

No CT set available. (Intet CT-sæt tilgængeligt.)
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Meddelelse

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. (Er du
sikker på, at du vil tilsidesætte ExacTracs MV-strålesammenkobling? Dette afbryder sammen-
koblingen på den lineære accelerator og muliggør behandling. Sørg for, at patienten er i den ret-
te behandlingsposition.)
‘Yes’, ‘No’ (”Ja”, ”Nej”)
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock. (ExacTrac MV-strålesammenkoblingen er deaktiveret, mens dette vindue er
åbent. Når du vælger Close, gendannes sammenkoblingen.)
‘Ok’ (”OK”)

Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Der blev fundet flere mat-
ches! Stråler blev oprettet til én af dem.)

Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Der blev ikke fundet nok markører i venstre/højre billede! Prøv at ju-
stere billed-windowing eller detektere implanterede markører manuelt.)

Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing or manually detect
implanted markers. (Der blev ikke detekteret nok tilsvarende markørpar! Prøv at justere window-
ing eller detektere implanterede markører manuelt.)

No suitable configuration detected! Try to adjust windowing or manually detect implanted mar-
kers. (Der blev ikke detekteret nogen egnet konfiguration! Prøv at justere windowing eller detek-
tere implanterede markører manuelt.)

Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Ukendt markørtype
for patienten. Vælg en korrekt markørtype.)

Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Kunne ikke rekonstruere markøren <yy>. Markørerne i begge vinduer matcher
højst sandsynligt ikke den samme struktur!)

Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)?
(Markøren <yy> er uden for synsvidde på begge røntgenbilleder. Vil du slette den (anbefales)?)

Meddelelser: Advarsler, fejl, spørgsmål, tip
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26.3 Overensstemmelse
26.3.1 Elektromagnetiske emissioner

Elektromagnetiske omgivelser

ExacTrac-systemer er beregnet til brug i de elektromagnetiske omgivelser, der er anført i tabellen
nedenfor.
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at systemerne anvendes i denne type omgivelser.

Erklæring

Vejledning og producentens erklæring om elektromagnetiske emissioner:

Emissionstest Standard Overensstemmelsesniveau

Ledte og udstrålede RF-emis-
sioner CISPR 11

Gruppe 1
Klasse A

Harmonisk forvrængning IEC 61000-3-2 Klasse A

Spændingsudsving og flimmer IEC 61000-3-3 Overholder

Dette udstyrs EMISSIONS-karakteristika gør det egnet til brug i industrielle områder og på
hospitaler (CISPR 11, klasse A). Hvis det anvendes i et beboelsesmiljø (hvortil CISPR 11, klasse
B som regel er påkrævet), vil dette udstyr muligvis ikke tilbyde tilstrækkelig beskyttelse mod
radiofrekvens-kommunikationstjenester. Brugeren vil eventuelt skulle tage afbødende
foranstaltninger som f.eks. at flytte eller vende udstyret om.

Advarsel
ExacTrac er kun beregnet til at blive brugt af sundhedsfagligt personale. Systemet kan
forårsage radiointerferens eller forstyrre funktionen af udstyr i nærheden. Det kan blive
nødvendigt at træffe afhjælpende foranstaltninger, såsom at dreje eller flytte enheden eller
afskærmning af placeringen.

BILAG

Klinisk brugervejledning Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 487



26.3.2 Generel elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetiske omgivelser

ExacTrac-systemer er beregnet til brug i de elektromagnetiske omgivelser, der er anført i
følgende afsnit.
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at systemerne anvendes i denne type omgivelser.

Erklæring om elektromagnetisk immunitet

Tabellerne i følgende afsnit giver en vejledning i henhold til producentens erklæring om
elektromagnetisk immunitet.

Overensstemmelse
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26.3.3 Elektromagnetisk immunitet, ExacTrac

Elektromagnetiske immunitetstests

Immunitetstest Standard Testniveau IEC
60601-1-2

Overensstemmelses-
niveau

Elektrostatisk aflad-
ning (ESD) - kontakt

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatisk aflad-
ning (ESD) - luft

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

Udstrålet RF EM-felter IEC 61000-4-3

3 V
80 MHz til 2,7 GHz
6 V i ISM-bånd 80 %
AM ved 1 kHz

3 V
80 MHz til 2,7 GHz
6 V i ISM-bånd 80 %
AM ved 1 kHz

Proksimitetsfelter fra
trådløst RF-kommuni-
kationsudstyr - 385
MHz

IEC 61000-4-3

27 V/m 27 V/m

Proksimitetsfelter fra
trådløst RF-kommuni-
kationsudstyr - 450
MHz

28 V/m 28 V/m

Proksimitetsfelter fra
trådløst RF-kommuni-
kationsudstyr -
710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

9 V/m 9 V/m

Proksimitetsfelter fra
trådløst RF-kommuni-
kationsudstyr -
810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

28 V/m 28 V/m

Proksimitetsfelter fra
trådløst RF-kommuni-
kationsudstyr -
1.720 MHz,
1.845 MHz,
1.970 MHz

28 V/m 28 V/m

Proksimitetsfelter fra
trådløst RF-kommuni-
kationsudstyr -
2.450 MHz

28 V/m 28 V/m

Proksimitetsfelter fra
trådløst RF-kommuni-
kationsudstyr -
5.240 MHz,
5.500 MHz,
5.785 MHz

9 V/m 9 V/m

Hurtige elektriske tran-
sienter/bygetransienter
- indgangsstrømport,
vekselstrøm

IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz repetitionsfre-
kvens

±2 kV
100 kHz repetitionsfre-
kvens

Hurtige elektriske tran-
sienter/bygetransienter
- indgangs-/udgangs-
signalporte

±1 kV
100 kHz repetitionsfre-
kvens

±1 kV
100 kHz repetitionsfre-
kvens
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Immunitetstest Standard Testniveau IEC
60601-1-2

Overensstemmelses-
niveau

Overspænding - ind-
gangsstrømport fase-
til-fase, vekselstrøm

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Overspænding - ind-
gangsstrømport fase-
til-jord, vekselstrøm

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Overspænding - ind-
gangs-/udgangssignal-
porte fase-til-jord

±2 kV ±2 kV

Ledte forstyrrelser for-
årsaget af RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz til 80 MHz
6 V i ISM-bånd 80 %
AM ved 1 kHz

3 V
0,15 MHz til 80 MHz
6 V i ISM-bånd 80 %
AM ved 1 kHz

Magnetisk felt for
strømfrekvens IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

Spændingsdyk
IEC 61000-4-11

0 %
UT; 0,5 cyklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og
315° 0 % UT; 1 cyklus
Og 70 % UT; 25/30 cy-
klusser
Enkelt fase: Ved 0°

Overholder

Spændingsforstyrrel-
ser

0 % UT; 250/300 cy-
klusser Overholder

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Immunitetstest Testniveau IEC 60601 Overensstemmelsesniveau

Ledt RF IEC 61000-4-6 3 Vrms 150 kHz til 80 MHz [V1] 3 V

Udstrålet RF IEC 61000-4-3 3 V/m 80 MHz til 2,7 GHz [E1] 3 V/m

BEMÆRK: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. 

BEMÆRK: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spred-
ning påvirkes af absorption og reflektion fra bygninger, genstande og personer. 
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26.3.4 RF-kommunikationsudstyr

Elektromagnetiske omgivelser

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke systemerne.
ExacTrac er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser med kontrollerede udstrålte RF-
forstyrrelser.
ExacTrac-brugere kan være med til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde
en minimumafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og ExacTrac i
henhold til anbefalingerne nedenfor og i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale
udgangseffekt.

Sikkerhedsafstand

Ingen RF-kommunikationsenheder bør anvendes tættere end 30 cm på nogen del af ExacTrac,
inkl. kabler specificeret af Brainlab.
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