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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe i informacje prawne
1.1.1 Dane teleadresowe

Pomoc techniczna

Jeżeli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli mają Państwo pytania bądź
problemy, prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks Adres e-mail

Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka
Środkowa i Południowa

Tel.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i obszary francuskojęzyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Informacje zwrotne

Pomimo starannej kontroli ta instrukcja może zawierać błędy.
Wszelkie sugestie dotyczące tego, co można poprawić w niniejszej instrukcji, prosimy wysyłać na
adres e-mail oncology.manuals@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy

INFORMACJE OGÓLNE
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1.1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Poniższa instrukcja obsługi zawiera informacje chronione przez prawo autorskie. Kopiowanie i
przekształcanie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy
Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• ExacTrac® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.

• iPlan® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach
Zjednoczonych.

• Novalis® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach
Zjednoczonych.

• Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.

Znaki towarowe firm innych niż Brainlab

• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® i PerfectPitch™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Varian Medical Systems, Inc.

• Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® i MOSAIQ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Elekta.
• Endpoint Security™ jest znakiem towarowym firmy Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ jest znakiem towarowym firmy Symantec Corporation.
• G Data Antivirus™ jest znakiem towarowym firmy G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ jest znakiem towarowym firmy Avira Operations GmbH & Co. KG.

Informacje patentowe

Niniejszy produkt może być objęty jednym lub kilkoma patentami bądź może oczekiwać na
objęcie ochroną patentową. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie:
https://www.brainlab.com/patent/

Wbudowane oprogramowanie innych firm

• Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na pracach organizacji Independent JPEG
Group.

• Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation
(http://www.apache.org).

• Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie licencjonowane na zasadach licencji publicznej
GNU (patrz str. 477).

Znak CE

• Znak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania
dyrektywy Rady Europejskiej 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych
(MDD).

• W rozumieniu zasad ustalonych przez dyrektywę dotyczącą wyrobów medycz-
nych system ExacTrac jest produktem klasy IIb.

Dane teleadresowe i informacje prawne
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Gwarancja

Gwarancje nie obejmują produktów uszkodzonych na skutek różnych wypadków, błędów,
nieprawidłowej ponownej instalacji lub nieprawidłowego opakowania w przypadku
przesyłek zwrotnych. Gwarancje nie obejmują komponentów produktów, które zostały
zmodyfikowane lub wymienione bez pisemnego upoważnienia firmy Brainlab.

Postępowanie ze zużytymi urządzeniami

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z rozporządzeniami usta-
wowymi. Informacje na temat Dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE) można znaleźć w witrynie:
www.brainlab.com/en/sustainability

Kolimatory zawierają ołów i po zużyciu należy je oddać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo Federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie
dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Informacja o wersji językowej

Wszystkie instrukcje firmy Brainlab są oryginalnie opracowywane w języku angielskim.

Program kontroli radiacyjnej produktów elektronicznych (EPRC, Electronic Product Radiation Control)
(wyłącznie USA)

Zgodnie z klasyfikacją produktów w odniesieniu do wyrobów medycznych, przygotowaną przez
Centrum Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego (ang. Center for Devices and Radiological Health)
amerykańskiej agencji FDA ExacTrac jest zdefiniowany jako medyczny system do radioterapii
wykorzystujący cząstki naładowane (kod produktu IYE).
Na podstawie 21 CFR (Code of Federal Regulations Title 21, Kodeks rozporządzeń federalnych,
część 21) CDRH, systemu nie dotyczą żadne normy wydajności ani wymagania dotyczące
ogólnego zdrowia radiologicznego (21 CFR 1000–1005).

Zgodność z normami IEC

ExacTrac jest zgodny z normą IEC 60601-2-68:2014.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI, ang. unique device identifica-
tion) ExacTrac umieszczony jest na etykiecie sprzętu, a także w oprogramo-
waniu ExacTrac, gdzie kod UDI wyświetlany jest w polu About ExacTrac
(patrz str. 129).

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Symbole
1.2.1 Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki nieprawidłowego
używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłymi symbolami przestrogi. Ostrzegają one o poważnym
zagrożeniu związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia. Takie problemy
obejmują wadliwe działanie sprzętu, jego awarię oraz zniszczenie sprzętu lub innego
mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi są wyróżnione kursywą i zawierają przydatne dodatkowe wskazówki. 

Symbole
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1.2.2 Symbole na sprzęcie

Symbole na elementach sprzętowych

Symbol Objaśnienie

Część B przykładana do ciała pacjenta w rozumieniu normy IEC 60601-1.

Uwaga! Zapoznać się z załączoną dokumentacją.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi/ulotką.
Na medycznych urządzeniach elektrycznych: postępować zgodnie z instrukcją ob-
sługi.

Numer seryjny.

Numer wyrobu.

Wyłącznie z przepisu lekarza.

Data produkcji.

Producent.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Przeznaczenie
1.3.1 Posługiwanie się systemem

Zalecenia dotyczące używania

ExacTrac jest przeznaczony do użytku w celu układania pacjentów w dokładnie zdefiniowanym
punkcie w obszarze wiązki terapeutycznej akceleratora medycznego do radiochirurgii
stereotaktycznej lub zabiegów radioterapii, w celu leczenia zmian, guzów i schorzeń w dowolnym
obszarze ciała, gdy wskazane jest zastosowanie terapii radiacyjnej. ExacTrac może być także
wykorzystywany do monitorowania pozycji pacjenta podczas leczenia.

Zasadnicze działanie

• ExacTrac 6.5 wyświetla wskaźniki dotyczące ruchu pacjenta względem położenia
referencyjnego z dokładnością 0,7 mm.

• Stół musi poruszać się tylko podczas procedury pozycjonowania pacjenta i musi zatrzymać się
po zwolnieniu przycisków ruchu.

• Ustawienia promieniowania rentgenowskiego muszą zostać przekazane do generatora
promieniowania rentgenowskiego bez jakiegokolwiek błędu lub błąd musi zostać wykryty przez
ExacTrac.

• Sygnał uruchomienia nie może być ustawiany w sposób niezamierzony.
• Fuzja obrazów musi być poprawna.
• Wstrzymanie wiązki (Beam Hold) będzie przełączać status tylko celowo na podstawie

położenia pacjenta.

Ostrożne postępowanie ze sprzętem

Komponenty zestawu i akcesoria zawierają precyzyjne elementy mechaniczne. Należy się z
nimi obchodzić ostrożnie.

Znane przeciwwskazania

Ostrzeżenie
Promieniowanie wykorzystywane do obrazowania i leczenia może potencjalnie działać
niekorzystnie na aktywne wszczepialne urządzenia medyczne i aktywne urządzenia
medyczne noszone na ciele. Należy skontaktować się z producentem urządzeń, aby
uzyskać dodatkowe informacje, a po napromienieniu należy sprawdzić poprawność
działania urządzenia. 

Wymagania wobec operatora

Urządzenie jest użytkowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
System może być użytkowany wyłącznie przez personel medyczny, który przeszedł specjalne
szkolenie pod kątem danego zastosowania, jak poniżej:

Stanowisko Wykształcenie Czynności

Radioterapeuta Edukacja, szkolenie Główny schemat postępowania

Radioterapeuta onkolog/lekarz Lekarz ze stopniem
doktora

Zatwierdzanie fuzji, inicjalizacja pa-
cjenta

Fizyk medyczny / fizyk Doktorat w dziedzinie
fizyki medycznej

Zapewnianie jakości systemu, mani-
pulacja danymi

Przeznaczenie
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(Ta klasyfikacja zależy od specyficznych wymagań/regulacji obowiązujących w danym kraju i
może różnić się od powyższej klasyfikacji.)

Ostrzeżenie
Komponentami systemu i akcesoriami mogą posługiwać się wyłącznie przeszkoleni
pracownicy medyczni.

Środowisko

ExacTrac jest przeznaczony do stosowania w środowisku profesjonalnych placówek służby
zdrowia.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do leczenia pacjenta należy zweryfikować wiarygodność wszystkich
informacji wprowadzanych i do systemu i z niego uzyskanych.

Ostrzeżenie
Nie wolno modyfikować tego urządzenia.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Zgodność z urządzeniami medycznymi
1.4.1 Urządzenia medyczne Brainlab

Informacje ogólne

System ExacTrac jest zgodny z następującymi urządzeniami medycznymi firmy Brainlab.
UWAGA: Wyczerpujące informacje o dostępnych akcesoriach sprzętowych zawierają instrukcje
obsługi urządzeń dotyczące systemu unieruchamiania pacjenta oraz urządzeń
stereotaktycznych do radioterapii/radiochirurgii. 

Zintegrowany system radioterapii

Urządzenie medyczne Brainlab Uwagi

Operacja z zastosowaniem kształtowanej
wiązki systemu Novalis Wszystkie wersje oparte na 600N są obsługiwane

Akcesoria do unieruchomienia pacjenta

Urządzenie medyczne Brainlab Uwagi

Komponenty bezramowego systemu ra-
diochirurgicznego

Nieinwazyjny system unieruchomienia pacjenta. Za-
wiera:
• maskę
• bezramowy lokalizator TK / Angio i pozycjoner celu

do SRS

Układ pozycjonowania do bezramowej
radiochirurgii • Wykorzystywany do układania pacjentów

ExacTrac Robotics 1.x/2.0
Niezależny moduł umożliwiający szybką regulację
wychylenia blatu stołu i precyzyjne pozycjonowanie
pacjenta

Blat stołu do obrazowania firmy Brainlab
Blaty stołu do obrazowania z włókna węglowego o ni-
skiej gęstości, które podnoszą jakość obrazów rent-
genograficznych

Przystawka do bezramowej SRS do bla-
tów stołów innych firm

Blat nakładany z włókna węglowego o niskiej gęstoś-
ci, zapewniający szybkie i łatwe mocowanie do blatu
stołu terapeutycznego

Akcesoria do wykrywania

Akcesoria do wykrywania firmy Brain-
lab

Uwagi

Naskórne markery sferyczne tomogra-
ficzne ExacTrac

Służą do wykrywania ciała pacjenta
Naskórne markery sferyczne termowizyj-
ne ExacTrac

Podstawki markera ET
Podstawki do szybkiego i odtwarzalnego przyłącza-
nia markerów naskórnych, używane wraz z nakład-
kami samoprzylepnymi

Odblaskowe markery sferyczne ExacTrac Markery sferyczne do wykrywania urządzeń

Krzyżak i ramię do pozycjonowania ET Urządzenia do wykrywania ruchu stołu

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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Akcesoria do wykrywania firmy Brain-
lab

Uwagi

Układ pozycjonowania i ramię pozycjonu-
jące ET

Akcesoria do kalibracji

Akcesoria do kalibracji firmy Brainlab Uwagi

Fantom izocentryczny ET Wykorzystywany do kalibracji izocentrum za pomocą
laserów znajdujących się w pomieszczeniu

Fantom do kalibracji aparatu rentgenow-
skiego ET

Wykorzystywany do kalibracji komponentów rentge-
nograficznych

Wskaźnik fantomu Służy do wykonywania testów zapewnienia jakości
(Winston-Lutz)

Akcesoria do zapewnienia jakości

Akcesoria do zapewnienia jakości
Brainlab

Uwagi

Fantom do weryfikacji ExacTrac Służy do zapewnienia jakości i szkolenia radiotera-
peutów

Wskaźnik fantomu Służy do wykonywania testów zapewnienia jakości
(Winston-Lutz)

Fantom izocentryczny ET

Fantom izocentryczny ET ma w środku sferę z wol-
framu o średnicy 5 mm i jest stosowany do codzien-
nej procedury zapewniania jakości systemu (codzien-
na kontrola)

Dodatkowe akcesoria

Dodatkowe akcesoria firmy Brainlab Uwagi

Mata przeciwpoślizgowa Ułatwia pacjentowi wygodne ułożenie ciała na stole
terapeutycznym

Inne urządzenia firmy Brainlab

Po opublikowaniu niniejszej instrukcji mogą zostać udostępnione inne urządzenia. Informacji o
zgodności urządzeń z oprogramowaniem Brainlab udziela pomoc techniczna firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy używać tylko urządzeń i części zamiennych przeznaczonych przez firmę Brainlab do
systemu ExacTrac. Stosowanie nieautoryzowanych urządzeń lub części zamiennych może
negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i skuteczność urządzeń medycznych i powodować
zagrożenie dla pacjenta, użytkownika i otoczenia.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.2 Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Upoważnienie

Oprogramowanie w systemach firmy Brainlab mogą instalować wyłącznie upoważnieni
pracownicy firmy Brainlab. Użytkownikowi nie wolno samodzielnie instalować ani usuwać
żadnych aplikacji. Jeżeli skaner antywirusowy jest zainstalowany we współpracy z
pracownikiem firmy Brainlab, musi być skonfigurowany zgodnie z zaleceniami firmy
Brainlab.

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

System ExacTrac jest zgodny z następującymi produktami oprogramowania medycznego firmy
Brainlab:

Oprogramowanie medyczne firmy
Brainlab

Uwagi

iPlan RT Dose 4.5 Systemy planowania leczenia

Dostęp do zdalnych stacji roboczych
ExacTrac z obrazem na żywo

Oprogramowanie klienckie zainstalowane na zew-
nętrznym komputerze, aby umożliwić dostęp do stacji
roboczej ExacTrac

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element, który umożliwia planowanie lecze-
nia

ExacTrac 5.5

Serwis firmy Brainlab ustawił inne lokalizacje podczas instalacji systemu dla zestawów danych
ExacTrac 5.5 oraz ExacTrac 6.0, żeby nie mieszać zestawów danych tworzonych przez różne
wersje oprogramowania.
Zestawów danych pacjenta utworzonych za pomocą oprogramowania ExacTrac 5.5 nie można
otworzyć za pomocą oprogramowania ExacTrac 6.x.
Procedura modyfikacji danych, umożliwiająca ponowne wykorzystanie zestawów danych pacjenta
stworzonych w ExacTrac 5.5 lub zaimportowanych do tego oprogramowania w oprogramowaniu
ExacTrac 6.x, nie jest dostępna ze względu na brakujące informacje DICOM. Dlatego użytkownik
musi wykonać ponowny import danych do oprogramowania ExacTrac 6.x za pomocą systemu do
planowania leczenia. Należy to uwzględnić zwłaszcza w fazie przejścia z systemu ExacTrac 5.5
do systemu ExacTrac 6.x, gdy dostępne są zestawy danych zarówno dla nowych pacjentów
(ExacTrac 6.x), jak i dla pacjentów już poddawanych leczeniu (za pomocą ExacTrac 5.5).
UWAGA: Wersji oprogramowania ExacTrac 5.x oraz ExacTrac 6.0 nie można uruchomić
jednocześnie z wersją ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 lub ExacTrac 6.5 ze względu na 64-bitowy
system operacyjny. 

Ostrzeżenie
Zestawów danych pacjenta utworzonych za pomocą oprogramowania ExacTrac 5.5 nie
można wyświetlać/odtwarzać ani tworzyć ich kopii zapasowych za pomocą
oprogramowania ExacTrac 6.0.

Ostrzeżenie
Zestawów danych pacjenta utworzonych za pomocą oprogramowania ExacTrac 6.0 nie
można otwierać/wyświetlać/odtwarzać ani tworzyć ich kopii zapasowych za pomocą
oprogramowania ExacTrac 5.5. Zestawy danych mogą zostać zmienione w sposób
uniemożliwiający naprawę i mogą nie nadawać się później do użycia.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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Inne produkty oprogramowania firmy Brainlab

W przypadku korzystania z innych wersji oprogramowania niż są podane powyżej należy poprosić
firmę Brainlab o objaśnienie dotyczące ich zgodności z urządzeniami firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
W systemie mogą być instalowane i używane wyłączenie produkty oprogramowania
medycznego wskazane przez firmę Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.3 Urządzenia medyczne innych firm niż Brainlab

Zgodne urządzenia medyczne innych firm niż Brainlab

System ExacTrac jest zgodny z następującymi urządzeniami medycznymi firm innych niż
Brainlab.

Urządzenie medyczne Model Producent

Urządzenia do diagnos-
tyki obrazowej Modele zgodne ze standardem DICOM. Różni

Stoły terapeutyczne Exact & ETR, Vortex, TrueBeam. Varian

Próżniowy system pozy-
cjonowania BodyFIX Różni. Medical Intelligence/Elekta

Varian Clinac

Wersje starsze niż 5.4 nie obsługują au-
tomatycznego pozycjonowania stołu.
W razie posiadania takiej wersji należy
dowiedzieć się u najbliższego przedsta-
wiciela firmy Varian o możliwość aktuali-
zacji oprogramowania.

Varian

Varian TrueBeam / True-
Beam STx

Wersje 2.5 i starsze są obsługiwane w
zakresie automatycznego ruchu stołu za
pomocą interfejsu ADI 2.0.
Wersje 2.5 MR2 i nowsze są obsługiwa-
ne w zakresie automatycznego ruchu
stołu za pomocą interfejsu ADI 3.0.
W przypadku integracji opcji Robotics
wymagana jest osłona laserowa.

Varian

Novalis Tx / Trilogy Wszystkie. Varian

Akceleratory liniowe fir-
my Elekta

System oparty na iGUIDE/HexaPOD.
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant).
Modele:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (wszystkie akceleratory z CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (KV Imaging),
iGUIDE 2.1, PSS (stół).

Elekta

UWAGA: Stoły terapeutyczne i akceleratory liniowe, inne niż wymieniono powyżej, także mogą
być stosowane. Dalszych informacji o obsługiwanych modelach udziela pomoc techniczna firmy
Brainlab. 

UWAGA: Akceleratory liniowe firmy Elekta: dokładność konkretnego, używanego systemu jest
podana w Teście odbioru u klienta, który określa elementy wykorzystane podczas pomiaru
dokładności. 

Następujące ostrzeżenia dotyczą systemów ExacTrac zainstalowanych na akceleratorach
liniowych Varian wyposażonych w stół Vortex:

Ostrzeżenie
Jeśli system ExacTrac jest używany na akceleratorze wyposażonym w stół Vortex, systemu
ExacTrac można używać tylko wtedy, gdy stół terapeutyczny jest unieruchomiony w
pozycji terapeutycznej (równolegle do osi akceleratora liniowego).

Ostrzeżenie
Oprogramowanie ExacTrac musi być zamknięte w czasie, gdy jest używany tomograf
znajdujący się w pomieszczeniu.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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Ostrzeżenie
Oprogramowanie ExacTrac musi być zamknięte w czasie, gdy jest używany tomograf
systemu wykorzystującego stół Varian Vortex.

Ostrzeżenie
Jeśli system ExacTrac jest zainstalowany na akceleratorze Clinac ze stołem Vortex, nie
można zainstalować robota i wolno używać wyłącznie oryginalnego blatu Varian.

Urządzenia innych firm niż Brainlab

Ostrzeżenie
Urządzenia medyczne firm innych niż Brainlab mogą być używane z systemem ExacTrac
wyłącznie wtedy, gdy firma Brainlab określiła je jako zgodne. Użycie niezatwierdzonych
urządzeń medycznych może mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo i/lub wydajność stołu
ExacTrac oraz zagrażać bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Ostrzeżenie
Tylko pomoc techniczna Brainlab jest uprawniona do modyfikowania konfiguracji
sprzętowej stacji roboczej ExacTrac. Nieuprawnione modyfikacje mogą ujemnie wpłynąć
na działanie systemu.

Ostrzeżenie
Blat stołu nie może zawierać struktur metalicznych wokół obszaru terapeutycznego i nie
powinien zawierać żadnych niejednorodnych struktur, które są widoczne na obrazach
rentgenowskich. Wymagany jest blat stołu do obrazowania.
UWAGA: Blat stołu do obrazowania wpływa na jakość obrazów uzyskanych w wyniku akwizycji! W
razie pytań dotyczących zgodności blatów stołów do obrazowania firm innych niż Brainlab
prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy Brainlab. 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.4 Oprogramowanie innych firm niż Brainlab

Upoważnienie

Ostrzeżenie
Oprogramowanie i urządzenia w systemach firmy Brainlab mogą instalować wyłącznie
upoważnieni pracownicy firmy Brainlab. Użytkownikowi nie wolno samodzielnie instalować
ani usuwać żadnych aplikacji ani elementów sprzętowych.

Ostrzeżenie
Tylko pomoc techniczna Brainlab jest uprawniona do modyfikowania konfiguracji
oprogramowania stacji roboczej. Nieuprawnione modyfikacje mogą ujemnie wpłynąć na
działanie systemu. Jeżeli skaner antywirusowy jest zainstalowany we współpracy z
pracownikiem firmy Brainlab, musi być skonfigurowany zgodnie z zaleceniami firmy
Brainlab.

Zgodne oprogramowanie innych firm niż Brainlab

System ExacTrac jest zgodny z następującymi produktami oprogramowania firm innych niż
Brainlab:

Oprogramowanie Uwagi

Systemy planowania innych firm

Systemy, które eksportują zdefiniowaną pozycję izo-
centrum i zarys PTV (objętości tarczowej) z danymi
TK poprzez istniejące łącze DICOM RT do stacji ro-
boczej ExacTrac, są obsługiwane. Więcej informacji
podano w Oświadczeniu o zgodności ze standardem
DICOM na stronie www.brainlab.com. Informacje te
można również uzyskać, kontaktując się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Varian Aria 10/11/13
Eksport danych DICOM RT w oprogramowaniu
ExacTrac jest zgodny z systemem Record and Verify
ARIA (Varian Medical Systems).

Zmiany wprowadzane w systemach innych firm mogą wpływać na pozostałe systemy. Należy
upewnić się, że wszystkie systemy nadal działają tak, jak zamierzono.
Implementacja standardu DICOM firmy Brainlab oparta jest na bibliotece MERGE DICOM.
Szczegółowe informacje na temat działania DICOM podane są w Oświadczeniu o zgodności ze
standardem DICOM dla systemu innego producenta oraz w najnowszym Oświadczeniu o
zgodności ze standardem DICOM firmy Brainlab pod adresem www.brainlab.com/dicom.

Patrz także str. 394.
UWAGA: W odniesieniu do innego oprogramowania firm innych niż Brainlab lub aktualizacji
wspomnianych programów firm innych niż Brainlab, firma Brainlab nie może gwarantować
zgodności z systemem ExacTrac. Dalszych informacji udziela pomoc techniczna firmy Brainlab. 

Inne produkty oprogramowania innych firm niż Brainlab

Ostrzeżenie
W systemie ExacTrac można instalować wyłącznie oprogramowania określone przez firmę
Brainlab.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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1.5 Szkolenie i dokumentacja
1.5.1 Szkolenie

Szkolenie Brainlab

W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania systemu firma Brainlab zaleca, by
przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wszyscy użytkownicy wzięli udział w programie
szczegółowego szkolenia prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

• Po poprawnym przeprowadzeniu odpowiedniej liczby symulacji kompletnych procedur i
rygorystycznym przeglądzie zapewnienia jakości, systemu można używać do wybranych
procedur terapeutycznych.

• Podczas takich procedur konieczna jest obecność przedstawiciela firmy Brainlab, aby w razie
konieczności zapewnić pomoc personelowi medycznemu.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
System ExacTrac ma służyć personelowi medycznemu wyłącznie jako dodatkowa pomoc.
Nie zastępuje on doświadczenia użytkownika ani nie zdejmuje z niego odpowiedzialności.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5.2 Dokumentacja

Adresaci

• Niniejsza instrukcja zawiera opis systemu ExacTrac firmy Brainlab i jest źródłem informacji o
efektywnym i poprawnym użytkowaniu tego systemu.

• Instrukcja ta jest skierowana do wszystkich członków zespołu medycznego obsługujących
system ExacTrac lub jego części składowe.

• Przed przystąpieniem do pracy z systemem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją, a także wystarczająco zaznajomić się z budową systemu.

Czytanie instrukcji obsługi

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia z wykorzystaniem systemu ExacTrac wymaga
rozważnego planowania proceduralnego.
Dlatego ważne jest, aby:
• uważnie przeczytać odpowiednie instrukcje przed użyciem systemu
• zapewnić stały dostęp do instrukcji

Instrukcje obsługi firmy Brainlab

Instrukcja obsługi Opis

Kliniczna instrukcja obsługi
ExacTrac

Szczegółowe instrukcje o korzystaniu z systemu pozycjonowania
pacjenta ExacTrac

Instrukcja obsługi systemu
unieruchamiania pacjenta

Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi następujących urzą-
dzeń:
System regulacji blatu stołu przy użyciu modułu ExacTrac Robo-
tics
System do radiochirurgii bezramowej

Instrukcja obsługi urządzeń
stereotaktycznych

Szczegółowe instrukcje wykonywania testów jakości przy użyciu
wskaźnika fantomu firmy Brainlab

Kliniczna instrukcja obsługi
systemu iPlan RT

Szczegółowe instrukcje obsługi stosownego systemu planowania
leczenia firmy Brainlab

Dokumentacja elementów rentgenograficznych

Urządzenie Dokument Producent

Obudowa
Arkusz danych: „Sapphire Hou-
sing”
Arkusz danych „Housing B-130”

Varian Medical Systems
(Varex Imaging Corporation wyłącznie
dla lamp rentgenowskich)

Lampa
Arkusz danych: „RAD-21”
Arkusz danych „G-892”

Kable wysokiego
napięcia

Arkusz danych: „CA1-type Con-
nector” „L3-type cable” Claymount

Kolimator Ta instrukcja obsługi Brainlab

Generator
Instrukcja obsługi „EDITOR Hfe”
Instrukcja serwisowa „EDITOR
Hfe”

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

Szkolenie i dokumentacja
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Inne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Opis

Instrukcje obsługi firmy Nova-
lis

Instrukcje obsługi systemu Novalis są dostarczane przez firmę
Varian Medical Systems.

Instrukcje innych producen-
tów

• System ExacTrac zawiera elementy wytwarzane przez inne
firmy.

• Instrukcje do nich są włożone do schowka na dokumenty z tyłu
szafki stacji roboczej.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Ochrona danych
1.6.1 Poufność i ochrona przed nieuprawnionym dostępem

Miejscowe przepisy

W oprogramowaniu ExacTrac dane pacjenta identyfikowane są na podstawie nazwiska pacjenta i
unikalnego identyfikatora. Z tego powodu muszą być przetwarzane zgodnie z odpowiednimi
przepisami dotyczącymi zachowania poufności i muszą być zabezpieczone przed
nieuprawnionym dostępem. W Stanach Zjednoczonych dane pacjenta muszą być przetwarzane
zgodnie z ustawą HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) z 1996 r.

Dostęp do elementów sprzętowych systemu

Stacja robocza ExacTrac mieści się w szafce z drzwiczkami z przodu i z tyłu. Zarówno przednie,
jak i tylne drzwi muszą być zamknięte, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, a klucz do nich
przechowywany w bezpiecznym miejscu. Pulpity sterowania (patrz str. 69) można wtedy
obsługiwać poprzez otwory w przednich drzwiach.

Ostrzeżenie
Szafka musi być odpowiednio chroniona przed publicznym dostępem lub zamontowana w
miejscu, gdzie może być przez cały czas pod kontrolą.

Szpital jest zobowiązany zadbać o bezpieczeństwo szafki poza godzinami pracy.

Dostęp do danych elektronicznych

System operacyjny Windows zawiera mechanizm uwierzytelniania użytkownika chroniący dane
pacjenta przed nieuprawnionym dostępem. Wszystkie nazwy kont i hasła muszą być wydawane
przez administratora sieci szpitala, a wszyscy pracownicy obsługujący system ExacTrac muszą
się wylogować po użyciu systemu. Zgodnie z wymogami HIPAA, wbudowany jest wygaszacz
ekranu zabezpieczony hasłem.

Dostęp do wydruków

Ponieważ generowane przez system ExacTrac raporty z leczenia (patrz str. 375) zawierają imię i
nazwisko oraz identyfikator pacjenta, drukarka musi być ustawiona w bezpiecznym miejscu, a
wydruki chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Kopia zapasowa danych

Aby przypadkowo nie utracić danych pacjenta, należy tworzyć kopie zapasowe folderów
pacjentów z systemu ExacTrac na płycie DVD lub przy użyciu sieciowego systemu archiwizacji.
Dane pacjenta można także wyeksportować w formacie DICOM do systemu R&V.

Dostęp do danych

System ExacTrac może importować dane dotyczące planowania z innych stacji roboczych w sieci
(patrz str. 389). Inne komputery w sieci nie wymagają dostępu do stacji roboczej ExacTrac. Firma
Brainlab zdecydowanie odradza uaktywnienie zdalnego dostępu do danych znajdujących się na
stacji roboczej ExacTrac, ponieważ stanowiłoby to zagrożenie dla poufności danych pacjentów.

Ochrona danych
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Użytkownicy systemu Windows

W systemie ExacTrac domyślnie zaimplementowano następujących użytkowników systemu
Windows:

Użytkownik Uprawnienia

Administrator Nieograniczone

BL Service Nieograniczone

EmergencyUser Nieograniczone

ExacTrac Uprawnienia użytkownika zaawansowanego

Reviewer Uprawnienia użytkownika zaawansowanego

Ostrzeżenie
Aby używać systemu ExacTrac, użytkownik musi mieć przynajmniej uprawnienia
użytkownika zaawansowanego. Pełny dostęp (odczyt/zapis) jest wymagany dla
następujących folderów:
• D:\Brainlab
• Folder pacjentów E:\Patient
• F:\Service

Dzienniki dotyczące użytkownika

Login użytkownika systemu ExacTrac jest zachowany i zapisywany w kodowanym pliku
dziennika. Aby wyświetlić ten plik, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Utylizacja systemu

Ponieważ na dysku twardym stacji roboczej systemu ExacTrac są przechowywane poufne dane
pacjentów, przed zbyciem systemu należy te dane w sposób bezpieczny skasować albo zniszczyć
dysk twardy.

Samo skasowanie danych z dysku twardego nie daje całkowitej pewności, że danych nie
będzie można odtworzyć. Aby danych nie można było odtworzyć, należy je skasować przy
użyciu specjalnego programu.

W razie konieczności wysłania danych na zewnątrz (np. do działu pomocy technicznej
firmy Brainlab w celu weryfikacji) należy zawsze tworzyć kopię zanonimizowaną.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.7 Informacje dotyczące EMC
1.7.1 Omówienie

Informacje ogólne

ExacTrac nie zawiera żadnego wyrobu, który wymaga konserwacji w celu zapewnienia
kompatybilności EMC.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Używanie akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż podane, z wyjątkiem
przetworników i przewodów dostarczanych przez firmę Brainlab jako części zamienne do
komponentów wewnętrznych, może skutkować zwiększeniem emisji lub zmniejszeniem
odporności systemu ExacTrac.

Ostrzeżenie
Elementy systemu ExacTrac nie powinny być używane w bezpośrednim sąsiedztwie innych
urządzeń. Elementów systemu ExacTrac nie wolno stawiać na innych urządzeniach ani pod
innymi urządzeniami.

Informacje dotyczące EMC

32 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



2 SCHEMATY
POSTĘPOWANIA W
SYSTEMIE EXACTRAC

2.1 Schematy postępowania dla konkretnych
akceleratorów liniowych

Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie cechy systemu ExacTrac. Jednak to, jakie opcje są
dostępne w danym systemie, zależy od posiadanego wyposażenia i licencji.

SCHEMATY POSTĘPOWANIA W SYSTEMIE EXACTRAC
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Standardowy schemat postępowania

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°)

Rysunek 1 

Schematy postępowania dla konkretnych akceleratorów liniowych
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2.1.1 Schemat postępowania dla stołu Varian Exact

Etapy schematu postępowania

Przebieg procedury Patrz

1. Otworzyć pliki pacjenta na akceleratorze liniowym.

2.

Otworzyć pliki pacjenta w oprogramowaniu ExacTrac. (Jeżeli akcelerator linio-
wy jest wyposażony w ADI (Auxiliary Device Interfejs, interfejs urządzenia po-
mocniczego), a system ExacTrac jest otwarty na karcie Select Patient, dane
pacjenta otworzą się automatycznie.) Jeżeli to konieczne, można dostosować
określone ustawienia danych pacjenta.

str. 131

3.

Pozycjonowanie wstępne. Ten etap obejmuje wyrównanie obszaru PTV z izo-
centrum akceleratora liniowego. System oblicza, w jaki sposób przesunąć stół
terapeutyczny, na podstawie położenia markerów naskórnych lub układu w po-
równaniu z ich położeniem na skanie TK pacjenta.
Ruch jest aktywowany w sali terapeutycznej za pomocą manipulatora Exac-
Trac (lub manipulatora VMS w przypadku aktualizacji oprogramowania).

str. 179

4.

Korekcja rentgenowska / wiązki stożkowej. Można wykonać zdjęcie rentge-
nowskie/TK z użyciem wiązki stożkowej, aby odsłonić dokładne aktualne poło-
żenie obszaru PTV i porównać je z DRR w celu obliczenia ewentualnego nie-
zbędnego przesunięcia położenia pacjenta.

str. 215

5.

Wdrażanie korekcji rotacyjnej.
• Jeżeli używana jest opcja Robotics 1.0, tę korekcję można uruchomić w sali

terapeutycznej za pomocą manipulatora.
• Jeżeli używana jest opcja Robotics 2.0, tę korekcję można uruchomić na

zewnątrz sali terapeutycznej za pomocą konsoli ExacTrac lub za pomocą
manipulatora ExacTrac zainstalowanego w sterowni.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa korekcje nachylenia skutkujące unie-
sieniem części stołu od strony głowy o ponad 5 cm zawsze wymagają urucho-
mienia korekcji z wnętrza sali terapeutycznej. W takich wypadkach ExacTrac
wyświetla odpowiedni komunikat i włącza blokadę Lock all funkcji Robotics
2.0. Operator musi wejść do sali terapeutycznej, aby wyłączyć blokadę Lock
all i uruchomić korekcję z wnętrza sali za pomocą manipulatora. 

str. 287

6.

Wdrażanie przesunięcia korekcyjnego. Zdalny ruch stołu, który umożliwi prze-
sunięcie korekcyjne, można uruchomić za pomocą:
konsoli ExacTrac,
manipulatora ExacTrac (jeżeli konsola nie jest zainstalowana).

str. 267

7.
Weryfikacja rentgenowska. Ponownie można wykonać zdjęcia rentgenowskie,
aby upewnić się, że PTV jest obecnie we właściwym położeniu terapeutycz-
nym.

str. 275

8. Przeprowadzić leczenie.

SCHEMATY POSTĘPOWANIA W SYSTEMIE EXACTRAC
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Standardowy schemat postępowania w systemie ExacTrac z wykorzystaniem zdjęć rentgenowskich na
aparatach Novalis Tx

Va
ria

n
Tr

ea
tm

en
t 

Ap
pl

ica
tio

n
/C

on
so

le

Ex
ac

Tr
ac

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.

Rysunek 2 

Schematy postępowania dla konkretnych akceleratorów liniowych
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2.1.2 Schemat postępowania dla TrueBeam

Etapy schematu postępowania

Przebieg procedury Patrz

1.

Otworzyć pliki pacjenta na akceleratorze liniowym. Pliki pacjenta zostaną ot-
warte automatycznie, jeżeli system ExacTrac jest otwarty na karcie Select Pa-
tient. Jeżeli to konieczne, można dostosować określone ustawienia danych
pacjenta.

str. 131

2.

Pozycjonowanie wstępne. Ten etap obejmuje wyrównanie obszaru PTV z izo-
centrum akceleratora liniowego. System oblicza, w jaki sposób przesunąć stół
terapeutyczny, na podstawie położenia markerów naskórnych lub układu w po-
równaniu z ich położeniem na DRR na skanie TK pacjenta.
Ruch jest aktywowany wewnątrz sali terapeutycznej za pomocą manipulatora
VMS.

str. 208

3.

Korekcja rentgenowska / wiązki stożkowej. Można wykonać zdjęcie rentge-
nowskie/TK z użyciem wiązki stożkowej, aby odsłonić dokładne aktualne poło-
żenie obszaru PTV i porównać je z DRR w celu obliczenia ewentualnego nie-
zbędnego przesunięcia położenia pacjenta.

str. 215

4.

Wdrażanie korekcji rotacyjnej:
• Jeżeli używana jest opcja Robotics 1.0, tę korekcję można uruchomić w sali

terapeutycznej za pomocą manipulatora VMS.
• Jeżeli używana jest opcja Robotics 2.0, tę korekcję można uruchomić z ob-

szaru konsoli za pomocą konsoli VMS.
UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa korekcje nachylenia skutkujące unie-
sieniem części stołu od strony głowy o ponad 5 cm zawsze wymagają urucho-
mienia korekcji z wnętrza sali terapeutycznej. W takich wypadkach ExacTrac
wyświetla odpowiedni komunikat i włącza blokadę Lock all funkcji Robotics
2.0. Operator musi wejść do sali terapeutycznej, aby wyłączyć blokadę Lock
all i uruchomić korekcję z wnętrza sali za pomocą manipulatora stołu True-
Beam. 

str. 212

5.

Wdrażanie przesunięcia korekcyjnego. Zdalny ruch stołu, który wykona prze-
sunięcie korekcyjne, można uruchomić za pomocą:
konsoli VMS,
manipulatora VMS.

str. 267

6.
Weryfikacja rentgenowska. Jeżeli wyświetlony jest komunikat Proceed with Ve-
rification należy wykonać zdjęcia rentgenowskie, aby upewnić się, że PTV jest
obecnie we właściwym położeniu terapeutycznym.

str. 275

7. Przeprowadzić leczenie.

Ostrzeżenie
Stosowanie opcji ExacTrac Robotics z systemem TrueBeam wymaga do aktywacji systemu
Varian LaserGuard. LaserGuard nie może być wyłączony, gdy opcja ExacTrac Robotics jest
włączona w obszarze konsoli.
Początkowe ułożenie pacjenta powinno mieć pionowe odchylenie rotacyjne mniejsze niż 5 stopni,
ponieważ system ExacTrac pozwala na aktualizację planu lub wykonanie innego planu na
akceleratorze liniowym wyłącznie do maksymalnie 5 stopni. W przeciwnym razie wiązka zostanie
wyświetlona jako wiązka niespójna w kolejnej frakcji (patrz str. 197).

SCHEMATY POSTĘPOWANIA W SYSTEMIE EXACTRAC
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Przykładowy schemat postępowania w systemie ExacTrac na TrueBeam

Va
ria

n
Tr

ea
tm

en
t A

pp
lic

at
io

n/
Co

ns
ol

e

Ex
ac

Tr
ac

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.

Rysunek 3 
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2.1.3 Schemat postępowania dla akceleratorów firmy Elekta

Etapy schematu postępowania

Przebieg procedury Patrz

1.
Otworzyć pliki pacjenta w systemie MOSAIQ i przygotować pierwszą wiązkę.
Pliki pacjenta zostaną otwarte automatycznie w iGUIDE i w systemie Exac-
Trac, jeżeli system ExacTrac jest otwarty na karcie Select Patient.

str. 131

2.

Pozycjonowanie wstępne. Wykonać automatyczne ułożenie wstępne dla przy-
padków czaszkowych i ręczne ułożenie wstępne dla wszystkich pozostałych
przypadków. Przesunięcie do automatycznego wstępnego ułożenia jest prze-
syłane bezpośrednio do iGUIDE lub MOSAIQ.

str. 179

3.
Korekcja rentgenowska. Można wykonać zdjęcie rentgenowskie, aby pokazać
dokładne aktualne położenie obszaru PTV i porównać je z DRR, aby obliczyć
ewentualne niezbędne przesunięcie położenia pacjenta.

str. 215

4.

Wdrażanie przesunięcia korekcyjnego:
• Jeżeli używany jest system iGUIDE HexaPOD, ExacTrac wyświetla i przesy-
ła obliczone przesunięcie bezpośrednio do iGUIDE. Aby wykonać przesunię-
cie, patrz wyświetlacz iGUIDE.

• Jeżeli używany jest wyłącznie system MOSAIQ, ExacTrac wyświetla i prze-
syła obliczone przesunięcie bezpośrednio do systemu MOSAIQ. Aby wyko-
nać przesunięcie, patrz wyświetlacz systemu MOSAIQ.

Nie wolno wprowadzać współrzędnych przesunięcia ręcznie. Jeżeli przesyłanie
współrzędnych nie powiodło się, należy wysłać parametry przesunięcia ponow-
nie.

str. 273

5.

Weryfikacja rentgenowska. Jeżeli wyświetlony jest komunikat Proceed with Ve-
rification należy wykonać zdjęcia rentgenowskie, aby upewnić się, że PTV jest
obecnie we właściwym położeniu terapeutycznym po wykonaniu przesunięcia
korekcyjnego.

str. 275

6. Przeprowadzić leczenie.

Ostrzeżenie
W przypadku nieudanego wstrzymania wiązki (wiązka terapeutyczna z urządzenia firmy
Elekta pozostaje aktywna, mimo że system ExacTrac sygnalizuje wstrzymanie wiązki),
należy niezwłocznie wstrzymać terapię i nie wznawiać jej, dopóki nie zostanie
zweryfikowane prawidłowe działanie funkcji wstrzymania wiązki.

SCHEMATY POSTĘPOWANIA W SYSTEMIE EXACTRAC
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Przykładowy schemat postępowania w systemie ExacTrac na akceleratorach Elekta

iG
UI

DE
/M

OS
AI

Q
/T

CS

Ex
ac

Tr
ac

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.

Rysunek 4 
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2.1.4 Unikanie kolizji

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zdalny ruch stołu nie powinien być wykonywany, jeżeli wykorzystywane są akcesoria, które
ograniczają przestrzeń pomiędzy ciałem pacjenta a gantrą. Akcesoria takie jak kolimatory
stożkowe zwiększają ryzyko kolizji, dlatego automatyczny ruch stołu powinien być włączany
wyłącznie z wnętrza sali terapeutycznej.
W razie podejrzenia, że może dojść do kolizji, należy natychmiast zatrzymać aktywację ruchu.
Zwolnić przyciski aktywujące ruch na konsoli ExacTrac lub manipulatorze w sali terapeutycznej.
Jeżeli niezbędne jest wykonanie „pustego przebiegu”, aby uniknąć ryzyka kolizji, należy upewnić
się, że jest on wykonywany w ostatecznej pozycji terapeutycznej (tj. po zastosowaniu
przesunięcia systemu ExacTrac).
Należy poinformować pacjenta, aby został na stole terapeutycznym i nie ruszał się, dopóki lekarz
nie powie, że można to bezpiecznie zrobić.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że pomimo zmiany położenia pacjenta przez system ExacTrac, nie ma
kolizji z ciałem pacjenta ani z żadną częścią akceleratora liniowego bądź jego akcesoriów,
ani też podczas ruchu gantry w ogóle (np. leczenie z wykorzystaniem różnych pól i różnych
kątów gantry).

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że nie ma kolizji z ciałem pacjenta ani między wyposażeniem do
mocowania/wykrywania pacjenta a dowolną częścią akceleratora liniowego lub jego
akcesoriami podczas układania pacjenta.

Ostrzeżenie
Przed aktywacją jakiegokolwiek ruchu należy zawsze upewnić się, że przestrzeń pomiędzy
ciałem pacjenta a dowolną częścią gantry akceleratora liniowego jest wystarczająca.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że zarówno gantra, jak i stół, w tym także ruchome elementy,
np. Brainlab Robotics, mogą się poruszać. Istnieje ryzyko kolizji!

Ostrzeżenie
Jeżeli zainstalowane są akcesoria do akceleratora liniowego (np. do terapii stożkowych),
należy upewnić się, że zainstalowany i aktywowany jest dodatkowy mechanizm
zabezpieczający, zapobiegający potencjalnym kolizjom. Jeżeli nie można tego
zagwarantować, nie należy używać opcji Robotics ze względu na ryzyko kolizji.

SCHEMATY POSTĘPOWANIA W SYSTEMIE EXACTRAC
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3 PRZEGLĄD ELEMENTÓW
SPRZĘTOWYCH

3.1 Elementy sprzętowe systemu ExacTrac

Informacje ogólne

System ExacTrac jest dostępny w wielu konfiguracjach i wersjach. Zależnie od wybranej
konfiguracji sprzętowej i wersji oprogramowania będzie on zawierać różne elementy sprzętowe.
Dalszych informacji udziela pomoc techniczna firmy Brainlab.

PRZEGLĄD ELEMENTÓW SPRZĘTOWYCH
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3.1.1 Elementy układu termowizyjnego

Informacje ogólne

W konfiguracji standardowej układ wykrywania termowizyjnego systemu ExacTrac zawiera
następujące elementy.

Stacja robocza i szafka

①
②

Rysunek 5 

Nr Element Funkcja

① Stacja robocza ExacTrac Patrz str. 69.

② Szafka stacji roboczej
Zawiera stację roboczą wraz z przewodami zasilającymi, apa-
ratami bezpiecznikowymi, elektronicznymi układami sterowa-
nia itp.

Stacja robocza powinna być wyłączana przynajmniej raz w tygodniu. Dalsze informacje na temat
bezpieczeństwa instalacji elektrycznej – patrz str. 64.
System klimatyzacji musi być zdolny do utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu.

Kamera termowizyjna i wizyjna

Kamera jest zawsze zamontowana na suficie w nogach stołu. Kamera Polaris Spectra IR wymaga
co najmniej 5 minut nagrzewania. W tym czasie kamera nie wysyła danych, a kalibracja i leczenie
nie są możliwe. Kamerę termowizyjną należy włączyć co najmniej pięć minut przed użyciem. W
tym celu należy wcisnąć przycisk System On na szafce komputera lub na konsoli systemu.

①

② ③

Rysunek 6 

Elementy sprzętowe systemu ExacTrac
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Nr Element Funkcja

① Kamery Wstępnie wykalibrowany system kamer.

② Obiektyw termowizyjny Wykrywa ułożenie ciała pacjenta przy użyciu odblaskowych
markerów sferycznych.

③ Obiektyw wizyjny Przekazuje obraz pacjenta.

Ostrzeżenie
Kamera Polaris Spectra IR wymaga co najmniej 5 minut nagrzewania.

Kamera termowizyjna i wizyjna (TrueBeam)

W systemach instalowanych w akceleratorach liniowych TrueBeam kamera jest zamontowana na
tej samej podstawie co podobna kamera systemów wykrywania firmy Varian Medical Systems.

Rysunek 7 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Różne systemy wykorzystujące podczerwień mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Nie należy
jednocześnie wykorzystywać różnych systemów wykorzystujących podczerwień. Urządzenia
medyczne firm innych niż Brainlab wykorzystujące podczerwień mogą być używane z systemem
ExacTrac wyłącznie wtedy, gdy firma Brainlab określiła je jako zgodne. Użycie niezatwierdzonych
urządzeń medycznych wykorzystujących podczerwień może mieć ujemny wpływ na
bezpieczeństwo i/lub wydajność systemu ExacTrac lub innego, a także może zagrażać
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Ostrzeżenie
System kamer nie może być wykorzystywany, jeżeli zostanie uszkodzony lub jeżeli dojdzie
do zderzenia systemu z innym obiektem. W takim wypadku należy powiadomić pomoc
techniczną firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Nie wolno dotykać jednocześnie pacjenta i kamery.

PRZEGLĄD ELEMENTÓW SPRZĘTOWYCH
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Monitor

①

Rysunek 8 

Nr Element Funkcja

① Monitor 19" z ekranem
dotykowym

Umożliwia dostęp do oprogramowania sterującego z sali tera-
peutycznej. Monitor może być przymocowany do ściany lub
sufitu w sali terapeutycznej.
Rozdzielczość monitora: 1024 × 1090.

UWAGA: W przypadku monitorów montowanych do sufitu: aby uniknąć urazu spowodowanego
kolizją u pacjenta lub operatora, należy zawsze pozostawiać monitor w pozycji spoczynkowej.
Zmieniając położenie monitora należy zachować ostrożność, aby nie doszło do kolizji z innym
wyposażeniem. 

Elementy sprzętowe systemu ExacTrac

46 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



3.1.2 Akcesoria do wykrywania termowizyjnego

Naskórne markery sferyczne i podstawki markera

① ② ③
Rysunek 9 

Nr Element Funkcja

① Naskórny marker sferycz-
ny

Umożliwia wykrywanie termowizyjne. Markery te mocuje się
do podstawek markera lub układu pozycjonowania do bezra-
mowej radiochirurgii.

② Podstawki markera

Mocuje się je do odpowiednich miejsc na skórze pacjenta za
pomocą samoprzylepnych nakładek.
Jeżeli podstawki markera mają być wykorzystane ponownie
(dla tego samego pacjenta), należy użyć nowych nakładek sa-
moprzylepnych. Patrz str. 100 oraz str. 182.

③ Nakładki samoprzylepne Można je przyklejać do podstawek markera, aby mogły być
wielokrotnie wykorzystywane u tego samego pacjenta.

Odblaskowe markery sferyczne

①

Rysunek 10 

Nr Element Funkcja

① Odblaskowy marker sfe-
ryczny

Mocowany jest do układów pozycjonowania i fantomów izo-
centrycznych, co umożliwia ich wykrywanie termowizyjne.

PRZEGLĄD ELEMENTÓW SPRZĘTOWYCH
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3.1.3 Akcesoria do skanowania

Naskórne markery sferyczne i podstawki markera

① ② ③

Rysunek 11 

Nr Element Funkcja

① Naskórny marker tomo-
graficzny

Wykrywany automatycznie podczas tomografii komputerowej.
Markery te mocuje się do podstawek markera.

② Naskórny odblaskowy
marker tomograficzny

Wykrywany automatycznie podczas tomografii komputerowej,
nadaje się także do wykrywania termowizyjnego. Markery te
mocuje się do podstawek markera.

③ Podstawki markera

Mocuje się je do odpowiednich miejsc na skórze pacjenta za
pomocą samoprzylepnych nakładek.
Jeżeli podstawki markera mają być wykorzystane ponownie
(dla tego samego pacjenta), należy użyć nowych nakładek sa-
moprzylepnych. Patrz str. 100 oraz str. 182.

Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego

Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego służą do wykrywania ułożenia ciała
pacjenta podczas terapii czaszkowych, aby można je było mapować na uzyskanych w wyniku
akwizycji danych obrazowych. System ten może być używany wyłącznie w połączeniu z korekcją
rentgenograficzną (patrz str. 50).
Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego są opisane w Instrukcji obsługi
urządzeń, system unieruchamiania pacjenta oraz w części str. 183.

① ②

Rysunek 12 

Elementy sprzętowe systemu ExacTrac
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Nr Element Funkcja

① Układ pozycjonowania do
bezramowej radiochirurgii

Umożliwia wykrywanie ciała pacjenta pod wszystkimi kątami
nachylenia standardowego stołu. Konstrukcja z włókna węglo-
wego zapewnia optymalną przepuszczalność promieni i mini-
malne nagromadzenie dawki promieniowania podczas lecze-
nia pacjenta.

②
Zestaw maski do stereo-
taktycznej radiochirurgii
(SRS) bezramowej

Umożliwia bezpieczne, odtwarzalne pozycjonowanie pacjenta
w trakcie kolejnych frakcji.
(System ExacTrac nie jest zgodny ze standardowymi maska-
mi czaszkowymi.)

UWAGA: Średnia grubość ścianek wykonanej z włókna węglowego konstrukcji układu
pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii wynosi 1,4 mm, co odpowiada 2 mm wody.
Zależnie od parametrów i stosowanej metody leczenia należy w każdym przypadku osobno
ustalić, czy konstrukcja powinna pozostawać na ciele pacjenta podczas właściwego
napromieniowywania czy też należy ją zdjąć. Zdjęcie układu w trakcie terapii uniemożliwia
wykonywanie weryfikacji wewnątrzfrakcyjnej. Generalnie firma Brainlab zaleca, aby na czas
napromieniowywania pozostawiać układ założony. 

Układy pozycjonowania do terapii pozaczaszkowych

①

Rysunek 13 

Nr Element Funkcja

① Układ pozycjonowania
ET

Ten układ z włókna węglowego może być wykorzystany do
standardowych terapii pozaczaszkowych.

Patrz str. 186.
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3.1.4 Elementy rentgenowskie

Informacje ogólne

Użytkownicy, którzy zakupili konfigurację rentgenograficzną systemu ExacTrac, otrzymują, oprócz
standardowych urządzeń termowizyjnych, opisane poniżej elementy sprzętowe.
Konfiguracja rentgenograficzna systemu ExacTrac zapewnia pacjentom większą precyzję i
bezpieczeństwo poprzez funkcje korekcji i weryfikacji rentgenograficznej systemu ExacTrac.
Patrz także str. 67 oraz str. 79.

Podwójny generator rentgenowski

①

Rysunek 14 

Nr Element Funkcja

① Podwójny generator rent-
genowski

Zasila dwie lampy rentgenowskie służące do tworzenia obra-
zów korekcji i weryfikacji rentgenograficznej używanych do
układania pacjenta. Dostarczany jest w dwóch osobnych szaf-
kach, połączonych przewodami. Wykorzystując podwójny ge-
nerator rentgenowski, zdjęcia można wykonywać prawie jed-
nocześnie za pomocą obu lamp rentgenowskich.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Nigdy nie należy umieszczać obiektów na ekranie wentylacyjnym generatora
rentgenowskiego. Nieprawidłowe postępowanie z urządzeniem może doprowadzić do
przegrzania i uszkodzenia generatora.

Elementy sprzętowe systemu ExacTrac

50 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



Podpodłogowa obudowa aparatu RTG 12"

①

③

②

Rysunek 15 

Nr Element Funkcja

① Obudowa podpodłogowa
12"

Mieści lampę rentgenowską. Dwie obudowy należy wpuścić w
podłogę, po jednej z każdej strony akceleratora liniowego.

② Lampa rentgenowska

Wytwarza promienie rentgenowskie służące do weryfikacji po-
prawności pozycjonowania pacjenta.
Lewa, patrząc na akcelerator liniowy, lampa nosi nazwę Tube
1, a prawa – Tube 2.

③ Kolimator rentgenowski Sprawia, aby promienie wytwarzane przez lampę trafiały wy-
łącznie w strefę czujnika detektora płaskopanelowego.

PRZEGLĄD ELEMENTÓW SPRZĘTOWYCH
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Obudowy napodłogowe i lampy rentgenowskie

① ②

③

Rysunek 16 

Nr Element Funkcja

① Obudowa napodłogowa Mieści lampę rentgenowską. Dwie obudowy należy ustawić
na podłodze, po jednej z każdej strony akceleratora liniowego.

② Lampa rentgenowska

Wytwarza promienie rentgenowskie służące do weryfikacji po-
prawności pozycjonowania pacjenta.
Lewa, patrząc na akcelerator liniowy, lampa nosi nazwę Tube
1, a prawa – Tube 2.

③ Kolimator rentgenowski Sprawia, aby promienie wytwarzane przez lampę trafiały wy-
łącznie w strefę czujnika detektora płaskopanelowego.

Elementy sprzętowe systemu ExacTrac
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Podpodłogowa obudowa aparatu RTG 17"

① ②

③

Rysunek 17 

Nr Element Funkcja

① Obudowa podpodłogowa
17"

Mieści lampę rentgenowską. Dwie obudowy należy wbudo-
wać w podłogę, po jednej z każdej strony akceleratora linio-
wego.

② Lampa rentgenowska

Wytwarza promienie rentgenowskie służące do weryfikacji po-
prawności pozycjonowania pacjenta.
Lewa, patrząc na akcelerator liniowy, lampa nosi nazwę Tube
1, a prawa – Tube 2.

③ Kolimator rentgenowski

Sprawia, aby promienie wytwarzane przez lampę trafiały wy-
łącznie w strefę czujnika detektora płaskopanelowego.
Pokazany tu kolimator jest instalowany wyłącznie podczas
unowocześniania już zainstalowanych systemów.
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Konsola ExacTrac dla generatora podwójnego

⑨

①
②

③

⑦

⑤

⑥
⑧

④

Rysunek 18 

Nr Element Funkcja

① Włącznik systemu Uruchamia system.

② Wskaźnik stanu czuwania
systemu

Świeci na pomarańczowo, gdy dostępne jest zasilanie z sieci
elektrycznej budynku.

③ Wskaźnik zasilania syste-
mu Świeci na zielono, gdy system jest włączony.

④ Wyłącznik systemu Wyłącza system.

⑤ Akwizycja rentgenogra-
mów

Umożliwia wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Pierścień
wskaźnika świeci się na zielono, gdy można zrobić zdjęcie
rentgenowskie.

⑥ Rozpoczęcie sekwencji
fluoroskopowej

Rozpoczyna sekwencję fluoroskopową rentgenografii. Pierś-
cień wskaźnika świeci się na zielono, gdy można uruchomić
sekwencję fluoroskopową.

⑦ Zatrzymanie sekwencji
fluoroskopowej

Zatrzymuje sekwencję fluoroskopową rentgenografii. Pierś-
cień wskaźnika miga na pomarańczowo, gdy sekwencja fluo-
roskopowa jest w toku.

⑧ Światło ostrzegające
przed promieniowaniem

Świeci na pomarańczowo, gdy wykonywane jest zdjęcie rent-
genowskie.

⑨ Aktywacja ruchu
Aktywuje automatyczny ruch stołu.
Pierścienie wskaźnika świecą się na zielono, gdy możliwy jest
automatyczny ruch stołu.

Brzęczyk rentgenowski Sygnalizuje dźwiękiem, gdy wykonywane jest zdjęcie rentge-
nowskie.

Elementy sprzętowe systemu ExacTrac
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Płaskie panele

①

②
Rysunek 19 

Nr Element Funkcja

① Płaski panel System ExacTrac jest wyposażony w dwa detektory płasko-
panelowe wykonane z amorficznego krzemu (aSi).
Na płaskich panelach są wyświetlane rentgenogramy wytwa-
rzane przy użyciu lamp rentgenowskich.
Dwa płaskie panele są zamontowane na suficie, po jednym z
każdej strony stołu terapeutycznego.
Patrz str. 359.

② Płaski panel i promienio-
wanie rentgenowskie
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3.1.5 Elementy zautomatyzowanego pozycjonowania pacjenta

ExacTrac Robotics

①

Rysunek 20 

Nr Element Funkcja

①
Moduł ExacTrac Robo-
tics zamontowany na
stole

Opcjonalny ExacTrac Robotics montowany między blatem a
stołem automatycznie kompensuje odchylenia od właściwego
położenia kątowego ciała pacjenta. Patrz Instrukcja obsługi
urządzeń, system unieruchamiania pacjenta oraz str. 287.

Elementy sprzętowe systemu ExacTrac
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3.1.6 Elementy do kalibracji i weryfikacji systemu

Fantom izocentryczny ET

①

Rysunek 21 

Nr Element Funkcja

① Fantom izocentryczny ET

Umożliwia kalibrację izocentrum za pomocą laserów akcelera-
tora liniowego. Patrz str. 332.
Zawiera sferę z wolframu w środku, wyrównaną z grawerem
laserowym. Sfery można używać do codziennych kontroli.
Patrz str. 350.

Ostrzeżenie
Fantom izocentryczny nie jest przeznaczony do stosowania w teście Winstona-Lutza ani do
ustawiania laserów ściennych.

Fantom do kalibracji aparatu rentgenowskiego

①

Rysunek 22 

Nr Element Funkcja

① Fantom do kalibracji apa-
ratu rentgenowskiego ET

Służy do kalibrowania układu rentgenograficznego tak, aby
zapewniał on precyzyjną korekcję i weryfikację pozycjonowa-
nia pacjenta. Patrz str. 336.
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Fantom do weryfikacji ExacTrac

①

Rysunek 23 

Nr Element Funkcja

① Fantom do weryfikacji
ExacTrac

Ta opcjonalna kościopodobna wkładka w kształcie miednicy
owinięta materiałem tkankopodobnym służy do przeprowa-
dzania testów jakości i szkolenia radioterapeutów.

Elementy sprzętowe systemu ExacTrac
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3.2 Stacja robocza do przygotowywania/
przeglądania/rozsyłania danych systemu
ExacTrac

Informacje ogólne

Stacja robocza do przygotowywania/przeglądania/rozsyłania danych systemu ExacTrac
umożliwia przygotowanie indywidualnych danych pacjenta na potrzeby wykonywania procesu
radioterapii sterowanej rentgenograficznie w systemie ExacTrac bez zakłócania klinicznego
zastosowania systemu ExacTrac. Jej funkcje są m.in. następujące:
• Importowanie danych w formacie DICOM oraz definiowanie właściwych ustawień radioterapii

sterowanej dla danego pacjenta.
• Przeglądanie historycznych parametrów i danych konfiguracyjnych systemu ExacTrac bez

blokowania systemu ExacTrac.
• Druga licencja na oprogramowanie ExacTrac.
• Globalna baza danych (konfiguracja serwera) i dostęp do wszystkich ustawień radioterapii

sterowanej poszczególnych pacjentów znajdujących się w wielu systemach ExacTrac.

Wymagania

System przygotowywania i przeglądania:
• Wymagany jest system ExacTrac w wersji 6.2
• Zalecane: oprogramowanie do przeglądania i zatwierdzania danych radioterapii sterowanej

obrazem (IGRT) (osobny moduł)

Konfiguracja systemu

System musi zostać zainstalowany przez inżyniera serwisu firmy Brainlab, który wprowadzi
wszystkie niezbędne ustawienia. Aby uruchomić system:

Przebieg procedury

1. Nacisnąć włącznik z tyłu urządzenia.

2. Nacisnąć przycisk zasilania z przodu urządzenia.

3. Włączyć monitor.

4. Przeprowadzić procedurę opisaną na str. 112, aby uruchomić oprogramowanie Exac-
Trac.

Ochrona danych – poufność i ochrona przed nieuprawnionym dostępem

W oprogramowaniu ExacTrac dane pacjenta identyfikowane są na podstawie nazwiska pacjenta i
unikalnego identyfikatora. Z tego powodu muszą być przetwarzane zgodnie z odpowiednimi
przepisami dotyczącymi zachowania poufności i muszą być zabezpieczone przed
nieuprawnionym dostępem.

Ostrzeżenie
Stacja robocza musi być odpowiednio chroniona przed publicznym dostępem lub
zamontowana w miejscu, gdzie może być przez cały czas pod kontrolą. Szpital jest
zobowiązany zadbać o bezpieczeństwo stacji roboczej.
System operacyjny Windows zawiera mechanizm uwierzytelniania użytkownika chroniący dane
pacjenta przed nieuprawnionym dostępem. Wszystkie nazwy kont i hasła muszą być wydawane
przez administratora sieci szpitala, a wszyscy pracownicy obsługujący system muszą się
wylogowywać po użyciu systemu. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, w system
wbudowany jest wygaszacz ekranu zabezpieczony hasłem.
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Aby przypadkowo nie utracić danych pacjenta, należy tworzyć ich kopie zapasowe na płycie
DVD/CD lub przy użyciu sieciowego systemu archiwizacji.

Ostrzeżenie
Do tworzenia kopii zapasowej ważnych danych pacjenta nie należy używać wbudowanej
nagrywarki płyt DVD/CD. Ze względu na właściwości techniczne płyt DVD i CD nie można
zagwarantować trwałości zapisanych na nich danych. Ponieważ na dysku twardym stacji
roboczej są przechowywane poufne dane pacjentów, więc przed zbyciem systemu należy
te dane w sposób bezpieczny skasować albo zniszczyć dysk twardy.

Ostrzeżenie
Samo skasowanie danych z dysku twardego nie daje całkowitej pewności, że danych nie
będzie można odtworzyć. Aby danych nie można było odtworzyć, należy je skasować przy
użyciu specjalnego programu.

Nowo utworzeni użytkownicy muszą być częścią „grupy użytkowników ExacTrac”, aby
mieć pełną funkcjonalność.

Widok od przodu

①

③
②

Rysunek 24 

Nr Element

① Napęd płyt DVD/CD/RW

② Przycisk zasilania

③ Złącza USB (2x)

Stacja robocza do przygotowywania/przeglądania/rozsyłania danych systemu ExacTrac
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Widok od tyłu

⑪
⑩

①

② ③

④
⑤

⑥
⑧

⑨

⑦

Rysunek 25 

Nr Element

① Zasilacz sieciowy i wyłącznik zasilania

② Złącze klawiatury

③ Złącze myszy

④ Złącze VGA (nieaktywne)

⑤ Port równoległy (wyłączony w systemie BIOS)

⑥ Złącza USB (4x)

⑦ Złącze sieciowe 1

⑧ Złącze sieciowe 2 (wyłączone w systemie BIOS)

⑨ Złącze mikrofonu

⑩ Złącze wyjścia sygnału dźwiękowego

⑪ Port DVI karty graficznej
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Czyszczenie systemu

Przebieg procedury

1. Zamknąć system i wyłączyć wszystkie wyłączniki zasilania oraz wyłączniki urządzeń.

2. Odłączyć system od sieci elektrycznej.

3. Wyczyścić obudowę systemu, mysz, klawiaturę i powierzchnię monitora suchą szmatką.

Ostrzeżenie
Nie stosować ręcznych ani automatycznych procedur czyszczenia i odkażania!

Ostrzeżenie
Nie sterylizować elementów systemu!

Ostrzeżenie
Uważać, aby żadna ciecz nie przedostała się do wnętrza elementów systemu, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie danego elementu i/lub układów elektronicznych!

Parametry zasilania stacji roboczej

Parametr

Maksymalne napięcie robocze
100–127 V
200–240 V

Częstotliwość 50–60 Hz, regulacja automatyczna

Znamionowy pobór mocy 7 A

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Oprogramowanie i urządzenia w systemach firmy Brainlab mogą instalować wyłącznie
upoważnieni pracownicy firmy Brainlab. Użytkownikowi nie wolno samodzielnie instalować
ani usuwać żadnych aplikacji ani elementów sprzętowych. Jeżeli skaner antywirusowy jest
zainstalowany we współpracy z pracownikiem firmy Brainlab, musi być skonfigurowany
zgodnie z zaleceniami firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania systemu firma Brainlab
zaleca, by przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wszyscy użytkownicy wzięli udział
w programie szczegółowego szkolenia prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Tylko wyspecjalizowany personel medyczny może obsługiwać elementy systemu ExacTrac
oraz jego akcesoria.

Ostrzeżenie
Stacja robocza do przygotowywania/przeglądania/rozsyłania danych systemu ExacTrac
może być używana wyłącznie w połączeniu z systemem lub systemami ExacTrac.

Ostrzeżenie
Nie wolno zasłaniać otworów w obudowie lub osłonie systemu lub innych otrzymanych
urządzeń, jak np. monitor, ani blokować przepływu powietrza przez nie. Powietrze musi

Stacja robocza do przygotowywania/przeglądania/rozsyłania danych systemu ExacTrac

62 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



swobodnie przepływać przez te otwory, aby system działał prawidłowo i się nie
przegrzewał.

Ostrzeżenie
Systemu nie należy ustawiać w pobliżu grzejnika, pod nawiewem gorącego powietrza ani w
miejscu nasłonecznionym. System może być umieszczony w niewielkiej odgrodzonej
przestrzeni pod warunkiem, że jest w niej zapewniona prawidłowa wentylacja.

Ostrzeżenie
Wentylacja działa prawidłowo tylko wtedy, gdy z lewej/prawej strony oraz od góry/dołu
obudowy systemu jest przynajmniej 200 mm wolnego miejsca.

Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru: nie używać uszkodzonych
przewodów (zniszczona izolacja, odsłonięty przewód).

Ostrzeżenie
W sytuacji awaryjnej (jak uszkodzenie obudowy albo kabli lub przedostanie się do wnętrza
obudowy cieczy albo ciał obcych) należy natychmiast wyłączyć system, odłączyć złącze
zasilania i skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych

Ostrzeżenie
Czytnik/nagrywarka płyt DVD/CD/RW: patrzenie w tę wiązkę lasera jest niebezpieczne. Nie
demontować żadnych osłon napędu.

Ostrzeżenie
Nie patrzeć w wiązkę lasera myszy.
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3.3 Układy elektroniczne systemu ExacTrac
3.3.1 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

Zgodność z przepisami

Wszystkie elementy systemu ExacTrac znajdujące się w pobliżu pacjenta spełniają wymagania
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń medycznych i elektrycznych systemów
medycznych, co potwierdza indywidualny atest lub zastosowanie określonych dodatkowych
środków zapobiegawczych podczas montażu. W obu przypadkach procedury wywodzą się
generalnie z dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych i są implementowane
zgodnie z następującymi standardami:
• IEC 60601-1. [Elektryczna aparatura medyczna – część 1: ogólne wymagania dotyczące

bezpieczeństwa].

Zabezpieczenia

Dwa główne zabezpieczenia wbudowane w systemie ExacTrac w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pacjenta zgodnie z wymaganiami normy IEC 60601-1 są następujące:
• medyczny transformator izolacyjny, który zapewnia izolację galwaniczną wszystkich elementów

systemu od sieci elektrycznej, chroniąc go w ten sposób przed występującymi w niej
przepięciami;

• wbudowany przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów elektrycznych systemu i
jego elementów w celu zminimalizowania prądu rażeniowego.

Parametry zasilania

Wymagania systemu ExacTrac dotyczące zasilania są następujące:
• nominalne zużycie mocy: 400 W (stałe);
• 3,15 kVA (znamionowy maksymalny pobór prądu);
• napięcie jednofazowe 100–240 V AC.

Wymagania podwójnego generatora rentgenowskiego dotyczące zasilania są następujące:
• 65 kVA (znamionowy maksymalny pobór prądu);
• napięcie trójfazowe 200–480 V AC.

Postępowanie w przypadku usterek krytycznych

W razie usterki elektrycznej należy postępować zgodnie z ustaloną procedurą awaryjną.

Ostrzeżenie
Tylko osoby po przeszkoleniu przeciwpożarowym mogą próbować gasić pożar instalacji
elektrycznej. Do gaszenia pożaru instalacji elektrycznej wolno używać wyłącznie właściwej
gaśnicy. W żadnym razie nie wolno używać wody.

Ostrzeżenie
W razie wystąpienia usterek należy natychmiast przerwać terapię i zwrócić się do działu
pomocy technicznej firmy Brainlab.

Układy elektroniczne systemu ExacTrac
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Ograniczenia dotyczące podłączania urządzeń

Ostrzeżenie
Do portów danych systemu ExacTrac ani jego zintegrowanej szyny zasilania nie wolno
podłączać żadnych innych urządzeń. Do systemu mogą być podłączane wyłącznie
urządzenia wskazane przez firmę Brainlab.

Ostrzeżenie
Elementów systemu ExacTrac nie wolno podłączać bezpośrednio do zasilania z sieci
elektrycznej. Bezpieczeństwo elektryczne użytkownika i pacjenta jest zagwarantowane
tylko wtedy, gdy elementy systemu ExacTrac są zasilane poprzez zintegrowaną szynę
zasilania.

Ostrzeżenie
Dodatkowe urządzenia podłączane do elektrycznej aparatury medycznej muszą spełniać
wymagania odnośnych norm IEC lub ISO (np. IEC 60950 w przypadku urządzeń do
przetwarzania danych oraz IEC 60601-1 w przypadku aparatury medycznej). Ponadto
wszystkie konfiguracje muszą spełniać wymagania dotyczące elektrycznych systemów
medycznych (patrz IEC 60601-1-1 lub rozdział 16 w 3 wydaniu normy IEC 60601-1, zależnie
od sytuacji). Każda osoba podłączająca dodatkowe urządzenia do elektrycznej aparatury
medycznej konfiguruje system medyczny, w związku z czym jest ponosi odpowiedzialność
za to, czy system ten spełnia wymagania dotyczące elektrycznych systemów medycznych.
Miejscowe przepisy mają pierwszeństwo przed opisanymi powyżej wymaganiami. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do naszego miejscowego przedstawiciela lub działu usług
technicznych.

Ostrzeżenie
Żadne urządzenia medyczne firmy Brainlab nie mogą być zasilane przy użyciu
rozgałęziacza. Jeśli klient posługuje się rozgałęziaczem, tworzy elektryczny system
medyczny, w związku z czym ponosi pełną odpowiedzialność za utworzony przez siebie
system.

Ograniczenia środowiskowe

Ostrzeżenie
Generator rentgenowski EDITOR HFe nie jest przeznaczony do pracy w miejscach, w
których występują gazy palne. Należy uwzględnić odpowiednie przepisy dotyczące
tworzenia się łatwopalnych, niebezpiecznych mieszanin gazów podczas czyszczenia oraz
leczenia pacjenta. Urządzenie nie powinno być użytkowane w miejscach, w których może
zachodzić ryzyko wybuchu. Nie wolno użytkować go w pobliżu płynów, łatwopalnych
środków anestetycznych, środków dezynfekujących, aerozoli lub w środowisku bogatym w
tlen. 

Uwagi dotyczące zgodności elektromagnetycznej

Ostrzeżenie
System ExacTrac spełnia wymagania normy IEC 60601-1-2 (EN 55011, klasa A), co jest
potwierdzone certyfikatem. Chociaż system ten nie przekracza wymaganych limitów emisji
dotyczących urządzeń medycznych, to może wywoływać zakłócenia elektromagnetyczne w
urządzeniach medycznych i niemedycznych oraz zakłócać komunikację radiową. W
przypadku występowania zakłóceń elektromagnetycznych operator musi podjąć
następujące działania:
• zmienić położenie lub ułożenie zakłócanych urządzeń;

zwiększyć odległość między aparaturą a zakłócanym urządzeniem;
• przyłączyć zakłócane urządzenie do innego źródła zasilania;
• zwrócić się po dalsze porady do pomocy technicznej firmy Brainlab.
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Ostrzeżenie
W razie podejrzenia występowania zakłóceń elektromagnetycznych nie należy korzystać z
systemu ExacTrac.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane użyciem innych
niż zalecane przewodów połączeniowych.

Układy elektroniczne systemu ExacTrac

66 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



3.3.2 Bezpieczeństwo elektryczne generatora rentgenowskiego

Postępowanie w przypadku awarii systemu

Ostrzeżenie
Jeśli w oprogramowaniu ExacTrac lub na konsoli generatora rentgenowskiego zostanie
wyświetlone ostrzeżenie lub komunikat o błędzie związanym z generatorem, może zaistnieć
konieczność zaprzestania korzystania z układu rentgenowskiego w zależności od rodzaju
błędu: Należy przestrzegać instrukcji/działań związanych z konkretnym błędem zgodnie z
opisem w instrukcji obsługi generatora. Jeśli operator nie podejmie odpowiednich działań,
może dojść do dalszego uszkodzenia generatora.

Bezpieczeństwo użytkownika

Ostrzeżenie
Nawet po wyłączeniu systemu do szafki zasilania generatora rentgenowskiego nadal
dochodzi napięcie, które występuje na złączach zasilania oraz w obwodach sterowania.
Aby zapobiec odniesieniu poważnych obrażeń lub śmierci, tylko przeszkoleni serwisanci
mogą demontować osłony szafki lub wymieniać lampy rentgenowskie.

Dalsze informacje

Patrz str. 410.
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3.3.3 Rozdzielanie energii elektrycznej w systemie ExacTrac

Informacje ogólne

W systemie ExacTrac energia elektryczna jest rozdzielana przez szafkę stacji roboczej. Systemy
ExacTrac z opcjonalną konfiguracją rentgenograficzną zawierają ponadto generator rentgenowski
z osobnym zasilaniem.

Szafka stacji roboczej

①

Rysunek 26 

Nr Element Funkcja

① Szafka stacji roboczej

Dostarcza całą energię elektryczną do komponentów elektro-
nicznych systemu ExacTrac i płaskich paneli.
Wyłącznie ExacTrac Robotics jest zasilany z baterii podczas
stosowania.
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3.3.4 Pulpity sterownicze systemu ExacTrac

Informacje ogólne

Oprócz stacji roboczej i kabli zasilania szafka stacji roboczej systemu ExacTrac zawiera różne
pulpity sterownicze i panele przyłączeniowe.

Panel sterowania transformatora

① ② ③ ④ ⑤

Rysunek 27 

Nr Element Funkcja

①
Rozłącznik bezpieczniko-
wy wejścia zasilania sie-
ciowego

Decyduje o tym, czy zasilanie z sieci elektrycznej budynku do-
chodzi do systemu.

② Kontrolka BUILDING PO-
WER

Sygnalizuje, czy zasilanie z sieci elektrycznej budynku docho-
dzi do systemu.

③ Wyłącznik prądów upły-
wowych Chroni przed prądem upływowym.

④ Rozłączniki bezpieczniko-
we obwodu Chronią przed przeciążeniem obwodu.

⑤ Kontrolka działania syste-
mu

Po włączeniu systemu na pulpicie sterowania zapala się ta
kontrolka (patrz poniżej).

Panel sterowania systemu ExacTrac

① ② ③ ④

Rysunek 28 

Nr Element Funkcja

① Kontrolka BUILDING PO-
WER

Świeci, gdy jest dostępne zasilanie z sieci elektrycznej budyn-
ku.
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Nr Element Funkcja

② Przycisk SYSTEM ON Włącza zasilanie systemu, zapewniając dopływ prądu do
wszystkich jego elementów (patrz str. 107).

③ Przycisk SYSTEM OFF Wyłącza zasilanie systemu (patrz str. 311).

④ Przycisk COMPUTER
ON/OFF Uruchamia stację roboczą systemu ExacTrac.

UWAGA: System można także uruchomić i wyłączyć z poziomu konsoli ExacTrac (patrz str. 54). 

Skrzynka elektroniczna systemu ExacTrac

Skrzynka elektroniczna systemu ExacTrac to interfejs pomiędzy systemem a elementami
zewnętrznymi, umożliwiający bezpieczne i bezusterkowe sprzęganie elementów i umożliwiający
działanie trybu serwisowego generatora. Pokazuje także diagnostyczne diody LED.
ExacTrac w wersji 6.0–6.2.1:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Rysunek 29 
ExacTrac w wersji 6.5:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Rysunek 30 

Nr Element Funkcja/zastosowanie

① Zasilanie systemu Exac-
Trac

Podłączone do zasilania szafki. Zapewnia zasilanie dla innych
elementów.

② Blokada Analizuje przychodzące sygnały blokowania i przekazuje je do
innych elementów (patrz str. 72).

③ Komunikacja Łączy stację roboczą z systemem ExacTrac.

④ Robotics Łączy moduł Robotics z systemem ExacTrac.
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Nr Element Funkcja/zastosowanie

⑤ RTG Łączy generator rentgenowski i rentgenowski system ostrze-
gawczy z systemem ExacTrac.

⑥ Stół Łączy stół z systemem ExacTrac.

⑦ Rozszerzenie stanu wiąz-
ki ILK

Interfejs dla stanu MV akceleratora liniowego (wyłącznie dla
akceleratorów Varian C).

⑧ Element ExacTrac Linac
(ET Lin)

Używany w połączeniu ze zintegrowanymi akceleratorami li-
niowymi firmy Elekta (patrz poniżej).

Element ExacTrac Linac (ET LIN)

Element ET LIN jest używany w połączeniu ze zintegrowanymi akceleratorami liniowymi firmy
Elekta. Pozwala na wstrzymanie wykonania polecenia „Beam On” na akceleratorze liniowym,
jeżeli system ExacTrac nie zwolnił jego statusu blokady.

⑥
⑦

①
③

④

②
⑤

Rysunek 31 

Nr Element Funkcja/zastosowanie

① Diag
Kontrolka błędu.
Czerwony: wystąpił wewnętrzny błąd związany z urządze-
niem.

② Power Zielony: element LIN jest prawidłowo zasilany.

③ Active Wskazuje aktywność wewnętrzną.

PRZEGLĄD ELEMENTÓW SPRZĘTOWYCH

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 71



Nr Element Funkcja/zastosowanie

④ Przełącznik obejścia

On: umożliwia operatorowi akceleratora liniowego aktywację
wiązki akceleratora w dowolnym momencie. Przełącznik ten
musi być ustawiony w położeniu On, jeżeli system ExacTrac
nie jest wykorzystywany do leczenia, tj. aby obejść blokadę
systemu ExacTrac.
Gated: jest to ustawienie domyślne, gdy system ExacTrac
jest stosowany ze zintegrowanym akceleratorem liniowym fir-
my Elekta. Umożliwia to automatyczne włączenie lub wyłącze-
nie blokady wstrzymania wiązki przez system ExacTrac za-
leżnie od ułożenia ciała pacjenta.

⑤ Status

Zielony: wiązka dozwolona. System ExacTrac pozwala na
włączenie wiązki lub przełącznik obejścia jest w pozycji On.
Wyłączony: system ExacTrac aktywnie wstrzymuje włączenie
wiązki lub przełącznik obejścia jest w pozycji Gated. Ta kon-
trolka jest także wyłączona, gdy system nie jest zasilany.

⑥ RxD Pokazuje komunikację przychodzącą ze stacji roboczej Exac-
Trac (odbieranie).

⑦ TxD Pokazuje komunikację wychodzącą do stacji roboczej Exac-
Trac (wysyłanie).

UWAGA: Jeśli wskutek błędu sprzętowego lub oprogramowania nie można zmienić trybu
akceleratora liniowego z Gated, wiązka akceleratora liniowego nie zostanie włączona. W takich
przypadkach należy zrestartować oprogramowanie ExacTrac lub ręcznie zmienić położenie
przełącznika na On, aby przeprowadzić leczenie. 

Element ExacTrac ILK (interlock, blokada)

④

① ②

③

Rysunek 32 
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Nr Element

① Diagnostyczne diody LED

② Dioda LED POWER

③ DIAG LED (wyłączona w normalnych warunkach)

④ Niestandardowe EXT ILK

Element ET ILK można wykorzystać do podłączenia opcjonalnych sygnałów niestandardowych.
Jest on dostarczany z odpowiednią wtyczką terminalową, wraz z dwoma zamontowanymi
mostkami spinającymi. Złącze jest dodatkowo galwanicznie oddzielone od systemu ExacTrac.
Sygnały, które można opcjonalnie podłączyć, to:
• Niestandardowe światło ostrzegawcze: pozwala na wykorzystanie światła ostrzegawczego

zdefiniowanego przez klienta zamiast światła ostrzegawczego systemu ExacTrac firmy
Brainlab. Niestandardowe światło ostrzegawcze podłącza się do EXT ILK. Złącze ma dwa
zwykle otwarte bolce zwierające, które zamykają się, gdy system ExacTrac włącza światło
ostrzegawcze.

• Czujnik do drzwi: Urządzenie wykrywające czy jakaś osoba weszła do sali terapeutycznej, np.
czujnik do drzwi lub bariera świetlna, może być podłączone do EXT ILK. Standardowa
konfiguracja interfejsu oczekuje niskiego, zwykle otwartego przełącznika kontaktowego, ale
można go skonfigurować na wysoki, aktywny sygnał 12 V.

• Wyłącznik awaryjny: Drugi, niestandardowy wyłącznik awaryjny instalacji w sali terapeutycznej
może być podłączony do EXT ILK. Standardowa konfiguracja interfejsu oczekuje niskiego,
zwykle otwartego przełącznika kontaktowego.

Podłączenia niestandardowe do elementu EXT ILK muszą być zatwierdzone przez pomoc
techniczną firmy Brainlab.
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3.3.5 Interfejs stołu do stołów Varian ETR / Varian Exact

Informacje ogólne

Do stołu Varian ETR lub Exact oraz odpowiedniego aparatu Varian Clinac można dokupić układ
do automatycznego pozycjonowania stołu:
• Stół może zostać ustawiony w wymaganym położeniu obliczonym przez oprogramowanie

ExacTrac.
• Umożliwia to automatyzację pozycjonowania za pomocą modułu ExacTrac Robotics (patrz str.

287).

Interfejs stołu

①

②

③ ④

⑤

Rysunek 33 

Nr Element Funkcja

① ET Handpendant Clea-
rance

Sygnalizuje, że użytkownik zapewnia przestrzeń manipulato-
rem.

② ET Handpendant Active Wskazuje, że manipulator jest aktywny.

③ POW ET Świadczy o zasilaniu ze strony systemu ExacTrac.

④ POW VMS Świadczy o zasilaniu ze strony systemu firmy Varian.

⑤ Data Wskazuje, że dane są przesyłane do stołu firmy Varian.

Do interfejsu stołu należy włożyć wtyczkę manipulatora stołu, aby można było z niego korzystać.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
W trakcie automatycznego pozycjonowania stołu ze sterowni należy uważnie obserwować
proces na monitorach wideo i postępować według wyświetlanych na ekranie wskaźników
pozycjonowania. W przypadku nadmiernego ruchu stołu (gdy zostanie on przemieszczony
na odległość znacznie większą niż wymagana) lub gdy ułożenie ciała pacjenta wyświetlane
w systemie ExacTrac nie zmieni się mimo ruchu stołu, proces pozycjonowania wolno
wykonywać wyłącznie z sali terapeutycznej.

Automatyczne pozycjonowanie stołu wolno wykonywać wyłącznie wtedy, gdy
użytkownikowi nic nie zasłania widoku pacjenta. Należy zachować bezpieczną odległość
od poruszających się części.
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Moduł automatycznego pozycjonowania nie obsługuje oprogramowania Varian Clinac w
wersjach starszych niż 5.4. W razie posiadania takiej wersji należy dowiedzieć się u
najbliższego przedstawiciela firmy Varian o możliwość aktualizacji oprogramowania.
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3.3.6 Manipulator ExacTrac

Manipulator

②

①

Rysunek 34 

Nr Element Funkcja

① Manipulator

Służy do aktywowania ruchu stołu i modułu Robotics.
Aby umożliwić ruch, należy wyjąć manipulator z uchwytu przy stole i
nacisnąć jednocześnie oba przyciski.
Po zakończeniu pracy z manipulatorem należy odłożyć go do uchwy-
tu.
Hak ② można wykorzystać do przymocowania manipulatora do bocz-
nej szyny stołu lub uchwytu manipulatora.

UWAGA: Manipulator ExacTrac musi znajdować się na szynie stołu
lub w uchwycie manipulatora, gdy nie jest używany. 

Ostrzeżenie
Manipulator ExacTrac musi być umieszczony w taki sposób, aby pacjent nie mógł go
dosięgnąć podczas leczenia. W przypadku stołów firmy Varian: manipulator ExacTrac musi
być umieszczony w uchwycie manipulatora na stole. Wszystkie manipulatory firmy Varian i
innych firm muszą być umieszczone w taki sposób, aby pacjent nie mógł ich dosięgnąć
podczas leczenia.
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Ostrzeżenie
Nie należy wciskać przycisków aktywujących ruch na konsoli ExacTrac ani na
manipulatorze ExacTrac, aby aktywować ruch pacjenta, gdy włączona jest wiązka MV lub
kV.
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3.3.7 Ruch stołu w konfiguracjach z akceleratorami liniowymi Varian TrueBeam

Informacje ogólne

Do stołu Varian TrueBeam można dokupić moduł automatycznego pozycjonowania. Do
automatycznego sterowania stołami TrueBeam nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia.
Akceleratory liniowe TrueBeam są wyposażone w interfejs logiczny ADI (Auxiliary Device
Interface, interfejs urządzenia pomocniczego), za pomocą którego system ExacTrac może
automatycznie korygować ustawienie stołu (patrz str. 208).
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3.4 Posługiwanie się sprzętem rentgenowskim
3.4.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa radiologicznego

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

W konfiguracji rentgenowskiej systemu ExacTrac sprzęt radiologiczny jest częścią systemu.
Można z niego bezpiecznie korzystać tylko wtedy, gdy przestrzegane będą następujące zasady:
• sprzęt rentgenowski będzie używany w odpowiednio ekranowanym środowisku medycznym;
• system będzie obsługiwany przez osoby wykwalifikowane znające się na diagnostyce

rentgenograficznej, obsłudze generatora rentgenowskiego oraz wymaganiach bezpieczeństwa
radiologicznego w trakcie radioterapii klinicznej;

• muszą być przestrzegane stosowne instrukcje bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie
Obsługa sprzętu rentgenowskiego wiąże się z poważnym zagrożeniem. Osoby
nieuprawnione nie mogą obsługiwać sprzętu rentgenowskiego. Operator jest zobowiązany
dopilnować, aby urządzenie zostało zainstalowane i było obsługiwane zgodnie z
miejscowymi przepisami. Sprzęt rentgenowski może być użytkowany wyłącznie z
uwzględnieniem informacji dotyczących bezpieczeństwa i dodatkowych instrukcji
otrzymanych od producenta danego elementu oraz właściwych organów nadzoru nad
bezpieczeństwem.

Ostrzeżenie
Do obsługi i serwisowania systemu są upoważnione wyłącznie osoby wykwalifikowane.

Ostrzeżenie
Nie wolno używać systemu ExacTrac jednocześnie z innymi systemami obrazowania
opartymi na rentgenografii.

Informacje od producenta

Szczegółowe informacje o elementach układu rentgenograficznego zawierają odpowiednie
pozycje dokumentacji ich producentów:

Urządzenie rentgenowskie Producent

Generator rentgenowski Spellman High Voltage Electronics GmbH (wcześniej K&S
Röntgenwerk)

Lampy rentgenowskie Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)

Kolimatory do lamp rentgenow-
skich

Brainlab AG (w systemach dostarczonych przed 2011 r.: Eu-
reka Progeny Inc.)

Nadzór radiologiczny

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie radiologicznym można ponadto uzyskać od krajowego
nadzoru radiologicznego.

Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie i innych istotnych
środków bezpieczeństwa grozi poważnymi obrażeniami ciała pacjenta lub użytkownika
oraz zniszczeniem mienia.
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3.4.2 Dawka promieniowania rentgenowskiego w trakcie pozycjonowania pacjenta

Informacje ogólne

Elementy rentgenowskie systemu ExacTrac spełniają określone przez normę IEC wymagania
dotyczące minimalizacji dawki promieniowego rentgenowskiego, której poddawany jest pacjent w
trakcie procesu pozycjonowania.
Typowa dawka dla obrazu podczas pozycjonowania pacjenta to około 1 mGy dla jednej pary
obrazów rentgenowskich.

Parametry geometryczne sprzętu rentgenograficznego

Podpodłogowa obudowa aparatu RTG 17" systemu ExacTrac

Współczynnik Wymiary

Odległość między punktem ostrości lampy rentge-
nowskiej a płaskim panelem 3,6 m

Odległość między punktem ostrości lampy rentge-
nowskiej a izocentrum 2,3 m

Wielkość strefy wykrywającej promieniowanie na pła-
skim panelu 20,4 × 20,4 cm

Napodłogowa obudowa aparatu RTG systemu ExacTrac

Współczynnik Wymiary

Odległość między punktem ostrości lampy rentgenow-
skiej a płaskim panelem 3,1 m

Odległość między punktem ostrości lampy rentgenow-
skiej a izocentrum 1,9 m

Wielkość strefy wykrywającej promieniowanie na pła-
skim panelu 20,4 × 20,4 cm

Wielkość pola w izocentrum 12,5 × 12,5 cm

Podpodłogowa obudowa aparatu RTG 12" systemu ExacTrac

Współczynnik Wymiary

Odległość między punktem ostrości lampy rentgenow-
skiej a płaskim panelem 3,4 m

Odległość między punktem ostrości lampy rentgenow-
skiej a izocentrum 2,2 m

Wielkość strefy wykrywającej promieniowanie na pła-
skim panelu 20,4 × 20,4 cm

Wielkość pola w izocentrum 13,2 × 13,2 cm

Filtrowanie wiązki promieniowania rentgenowskiego

Podpodłogowa obudowa aparatu RTG 17" systemu ExacTrac: zespół źródła promieni
rentgenowskich filtruje wiązkę ze skutecznością równoważną 2,5 mm Al. Filtrowanie to wynika z
samej budowy lampy, a także jest zapewniane przez obudowę, stały filtr aluminiowy oraz
kolimator.
Napodłogowa obudowa aparatu RTG systemu ExacTrac: Zespół źródła promieni
rentgenowskich filtruje wiązkę ze skutecznością równoważną 2,5 mm Al. Filtrowanie to wynika z
samej budowy lampy, a także jest zapewniane przez stały filtr aluminiowy. Promienie
rentgenowskie są skupiane na obszarze o wielkości detektorów płaskopanelowych przy użyciu
kolimatora. Skuteczność działania kolimatora rentgenowskiego ET jest równoważna 0,0 mm Al.
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Podpodłogowa obudowa aparatu RTG 12" systemu ExacTrac: Jednostka źródła promieni
rentgenowskich filtruje wiązkę ze skutecznością równoważną 3,5–4,2 mm Al. Filtrowanie to
wynika z samej budowy lampy, a także jest zapewniane przez osłonę aluminiową podpodłogowej
obudowy 12" systemu ET. Skuteczność filtrowania przez osłonę aluminiową jest równoważne 2,8–
3,5 mm zależnie od kąta między kolimatorem a płytą osłony. Promienie rentgenowskie są
skupiane na obszarze o wielkości detektorów płaskopanelowych przy użyciu kolimatora.
Skuteczność działania kolimatora rentgenowskiego ET jest równoważna 0,0 mm Al.
UWAGA: Nie wolno zdejmować osłony aluminiowej ani zastępować jej innymi osłonami. 

Dodatkowe filtrowanie indukuje stół terapeutyczny. Należy zatem wziąć pod uwagę wartość
równoważną tego filtrowania zależną od tego, jaki blat jest używany z systemem ExacTrac.
Instrukcje dotyczące blatu stołu do obrazowania firmy Brainlab znajdują się w Instrukcji
obsługi urządzeń, blat stołu do obrazowania.
W przypadku wszystkich innych blatów należy poszukać informacji w dokumentacji dostarczonej
przez producenta blatu.

Dalsza dokumentacja

Patrz str. 28.
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3.4.3 System ostrzegania o promieniowaniu rentgenowskim

Informacje ogólne

Komponenty rentgenowskie systemu ExacTrac oferują trzy różne opcje jako systemy ostrzegania
o promieniowaniu rentgenowskim:
• Światła ostrzegawcze systemu ExacTrac firmy Brainlab
• Interfejs dla światła ostrzegawczego klienta
• Interfejs dla blokady drzwi
Światło ostrzegawcze wskazuje, że po kolejnym działaniu użytkownika, polegającym na
wciśnięciu przycisku narażenia, może zaistnieć narażenie na promieniowanie rentgenowskie.

System ostrzegania o promieniowaniu rentgenowskim

Rysunek 35 
• Jeśli kontrolka systemu ostrzegania o promieniowaniu zaświeci w chwili, gdy użytkownik

znajduje się w sali terapeutycznej, musi on natychmiast powiadomić operatora konsoli
sterowania akceleratora liniowego o swojej obecności i jak najszybciej opuścić salę
terapeutyczną.

• Kontrolka będzie świecić, dopóki nie zostanie zamknięty ekran rentgenogramu w
oprogramowaniu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy regularnie weryfikować poprawność działania systemu ostrzegania o promieniowaniu
rentgenowskim (patrz str. 418).

Ostrzeżenie
Przed włączeniem promieniowania rentgenowskiego należy upewnić się, że w sali
terapeutycznej nie przebywa nikt oprócz pacjenta.

Ostrzeżenie
Można zainstalować blokadę drzwi. Jeśli blokada nie zostanie zainstalowana, należy się
upewnić, że dawka promieniowania kV nie będzie niebezpieczna dla żadnego z operatorów.
Można to osiągnąć, stosując środki techniczne lub środki związane ze schematem
postępowania.

System ostrzegawczy klienta

Światło ostrzegające o promieniowaniu rentgenowskim, wybrane przez klienta, oraz blokada drzwi
mogą być podłączone do systemu ExacTrac za pomocą złączy ILK (patrz str. 72).
Jeśli blokada nie zostanie zainstalowana, klient odpowiada za zapewnienie, że dawka
promieniowania kV nie będzie dla nikogo niebezpieczna. Można to osiągnąć, stosując środki
techniczne lub środki związane ze schematem postępowania.

Posługiwanie się sprzętem rentgenowskim
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3.4.4 Bezpieczne posługiwanie się sprzętem rentgenowskim

Uwagi dotyczące obsługi obudów podpodłogowych

Ostrzeżenie
Nośność płyt osłony wynosi 100 kg. Poddanie ich większemu obciążeniu może
spowodować ich złamanie.

Na płytach osłony nie należy kłaść ostro zakończonych przedmiotów. Mogłyby one
uszkodzić wyloty promieniowania rentgenowskiego z włókna węglowego (dotyczy tylko
obudowy podpodłogowej 17").

Należy pamiętać, że promieniowanie rentgenowskie może uszkadzać urządzenia
elektroniczne. Należy dbać, aby ścieżki wiązki były wolne.

Ostrzeżenie
W trakcie terapii nie wolno kłaść niczego na drodze wiązki promieniowania
rentgenowskiego.

Ostrzeżenie
Należy regularnie testować impedancję przewodu ochronnego.

Ostrzeżenie
Przynajmniej raz dziennie należy weryfikować poprawność kalibracji systemu (weryfikacja
kalibracji, codzienny przegląd). Kontrolę tę należy ponadto wykonywać za każdym razem
po mechanicznym uderzeniu w jeden z elementów systemu.

Ostrzeżenie
Jeśli rentgenogramy wyglądają na wykrzywione i/lub niekompletne, należy przerwać
terapię i skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab. Oznacza to, że zostało
zmienione położenie elementów.

Ostrzeżenie
Kolimator rentgenowski ET zawiera ołów! Nie dotykać go bez rękawic!

Uwagi dotyczące obsługi napodłogowej obudowy aparatu RTG systemu ExacTrac

Każda osoba wchodząca do sali w trakcie pracy (np. lekarze, elektrycy, osoby sprzątające) musi
przejść przeszkolenie w zakresie rozkładu sali i niebezpieczeństwa potknięcia się. Szpital jest
zobowiązany regularnie powtarzać to szkolenie i szkolić wszystkich nowych pracowników.

Ostrzeżenie
Na osłonie nie wolno siadać ani stawać!

Ostrzeżenie
W razie zauważenia pęknięć na obudowie należy poprosić dział pomocy technicznej firmy
Brainlab o jej wymianę.

Ostrzeżenie
(Mobilne) Szafki z przedmiotami używanymi podczas obsługi systemu lub terapii należy
ustawiać tak, aby napodłogowa obudowa systemu ET ani odprowadzenia nie znajdowały
się na drodze dojścia do nich (patrz Rysunek 35).
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Ustawianie obudowy napodłogowej

①
②

③

④ ⑤
⑥

②

④

Nr Element

① Stół terapeutyczny

② Aparatura medyczna

③ Obudowy napodłogowe

④ Nie ustawiać aparatury medycznej za przerywaną linią!

⑤ Akcelerator liniowy

⑥ Kanał przewodów

Uwagi dotyczące obsługi podpodłogowej obudowy aparatu RTG 12" systemu ExacTrac

Ostrzeżenie
Podczas terapii musi być założona aluminiowa płyta osłony podpodłogowej obudowy ET.

Ostrzeżenie
Wyłącznie dla systemów zainstalowanych z akceleratorem liniowym firmy Elekta: jeśli na
obudowę podpodłogową ET wyleje się woda, należy wyłączyć system i generator
rentgenowski. Należy poinformować pomoc techniczną firmy Brainlab i przerwać
stosowanie systemu.

Ostrzeżenie
Jeśli na obudowę podpodłogową ET wyleje się woda, należy wyłączyć system i generator
rentgenowski. Ostrożnie zdjąć aluminiową osłonę. Jeśli woda przedostała się pod
aluminiową osłonę (np. pojawiła się kałuża na drewnianej płycie), należy poinformować o
tym dział pomocy technicznej systemu Brainlab i zaprzestać korzystania z systemu. Jeśli
nie widać żadnej wody, można założyć aluminiową osłonę i ją przymocować. Następnie
należy zrestartować system.
UWAGA: Nie wolno zdejmować osłony aluminiowej ani zastępować jej innymi osłonami. 

Posługiwanie się sprzętem rentgenowskim
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Uwagi dotyczące posługiwania się lampami rentgenowskimi

Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy odpowiednio rozgrzać lampy rentgenowskie, aby
mogły one emitować pełną dawkę promieniowania (patrz str. 110).

Bezpieczne posługiwanie się płaskimi panelami

Jeśli w pobliżu płaskich paneli są używane przedmioty o wysokości większej niż 1,8 m (np.
rynienki ściekowe), należy zachować szczególną ostrożność i poprosić pacjentów, aby
także zachowywali się ostrożnie. Niezamierzone zderzenie mogłoby spowodować
wykrzywienie płaskich paneli. Konieczne jest wtedy ponowne skalibrowanie systemu. W
razie szczególnie silnych uderzeń należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.
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3.5 Jakość obrazu

Sprawdzanie jakości obrazu

Aby sprawdzić jakość obrazu:

Procedura

Pozyskać obrazy rentgenowskie dla fantomu do kontroli jakości, wykorzystując ustawienia 75 V i
50 mAs.
Na potrzeby pomiaru odległość pomiędzy lampą a fantomem musi być równa 25 mm AI.

Fantom do kontroli jakości musi charakteryzować się następującymi właściwościami:
• linie do pomiaru LP w mm
• 8 niskokontrastowych obiektów wykonanych z PMMA na różnych głębokościach: 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 dynamicznych stopni wykonanych z Cu (o różnej głębokości) z powłoką z PMMA:

- 4 mm PMMA: 0,00 mm / 0,18 mm / 0,36 mm / 0,54 mm / 0,74 mm / 0,95 mm / 1,16 mm /
1,38 mm

- 17 mm PMMA: 1,5 mm
- 12 mm PMMA: 1,73 mm / 1,96 mm / 2,21 mm / 2,45 mm / 2,7 mm / 2,96 mm / 3,22 mm /

3,46 mm
Minimalne wymagania to widoczność:
• co najmniej 1,2 LP/mm
• co najmniej 5 niskokontrastowych obiektów z 8
• co najmniej 15 stopni dynamicznego klina stopniowego z 17

UWAGA: Aby uzyskać wymagane cechy jakości, dopuszcza się zmianę ustawień mAs, użycie
suwaka kontrastowego w oprogramowaniu i/lub powiększenie obrazu. 

Jakość obrazu
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3.6 Wytyczne dotyczące przechowywania,
czyszczenia i odkażania

3.6.1 Przechowywanie

Warunki przechowywania

Temperatura otoczenia Od -10°C do 50°C

Wilgotność Od 15% do 90%, bez kondensacji

Ciśnienie atmosferyczne 700–1060 hPa

Jeżeli pewne części systemu stoją w wodzie lub na części systemu (np. na generator) rozlana
została woda, należy wyłączyć system i generator oraz powiadomić pomoc techniczną firmy
Brainlab.
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3.6.2 Czyszczenie

Ogólne wytyczne dotyczące czyszczenia

Ostrzeżenie
Do czyszczenia wolno używać wyłącznie nietoksycznych rozcieńczalników, które są
dopuszczone przez miejscowe przepisy. Czyszczenie musi być wykonywane w miejscach o
dobrej wentylacji. Z zużytymi rozcieńczalnikami należy postępować zgodnie z miejscowymi
przepisami.

Ostrzeżenie
Nigdy nie należy używać żrących środków czyszczących, rozpuszczalników ani
detergentów ściernych. W razie wątpliwości dotyczących własności środka czyszczącego
nie należy go używać.

Fantomy do kalibracji

Fantomy do kalibracji należy czyścić miękką i suchą ściereczką. Nie wolno dotykać markerów
sferycznych i wkładek odblaskowych ani powodować, aby zetknęły się z wilgocią.

Płyty osłony obudów podpodłogowych aparatu RTG

Płyty osłony należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką. Należy upewnić się, że ciecze nie
przedostaną się do obudowy podpodłogowej.

Układy pozycjonowania

Układy pozycjonowania należy czyścić miękką i suchą ściereczką. Nie wolno dotykać markerów
sferycznych i wkładek odblaskowych ani powodować, aby zetknęły się z wilgocią.

Kamera termowizyjna

Przebieg procedury

1.
Usunąć kurz z każdego filtra iluminatora i obiektywu za pomocą ściereczki (szczoteczki)
do obiektywów fotograficznych. Delikatnie wytrzeć powierzchnię w jedną stronię, przecią-
gając szczoteczką po powierzchni.

2. Delikatnie wytrzeć powierzchnię filtra iluminatora i obiektywu ściereczkami odkażającymi
zawierającymi Meliseptol.

3.
Kontynuować czyszczenie pozostałych elementów kamery. Należy zachować ostrożność,
aby nie wetrzeć zanieczyszczeń z kamery w filtry iluminatora i obiektywy. Unikać długotr-
wałego kontaktu pomiędzy ściereczkami a kamerą.

4.

Filtry iluminatora i obiektywy należy wyczyścić dostępnymi w handlu środkami czyszczą-
cymi do obiektywów z powłokami wielowarstwowymi (np. AR66) oraz czystą ściereczką z
mikrofibry do czyszczenia elementów optycznych (np. Hitecloth). Unikać długotrwałego
kontaktu między środkiem czyszczącym do obiektywów a filtrami iluminatora i obiektywa-
mi.

Aby nie uszkodzić powierzchni kamery, nie należy na niej trzymać zbyt długo chusteczki
dezynfekcyjnej.

Nie czyścić kamery żadnymi wyrobami papierowymi. Mogłyby one zarysować i uszkodzić
filtry iluminatora.

Wytyczne dotyczące przechowywania, czyszczenia i odkażania
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Sprawdzić kamerę, w szczególności obiektywy i filtry iluminatora, pod kątem czystości i
obecności uszkodzeń przed ponownym użyciem kamery.

Filtry iluminatora i obiektywy kamery należy czyścić tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Fantom do weryfikacji

Wyczyścić fantom do weryfikacji ExacTrac za pomocą miękkiej i suchej lub lekko zwilżonej
ściereczki.

Szafka komputerowa

Przebieg procedury

1. Wyłączyć szafkę komputerową przed rozpoczęciem czyszczenia.

2.

Wyczyścić szafkę komputerową lekko zwilżoną ściereczką.
Upewnić się, że ciecze nie przedostaną się do szafki komputerowej. Mogłoby to doprowa-
dzić do spięcia.
Nie rozpylać płynów na szafkę komputerową.

Skrzynki rozdzielcze

Skrzynki rozdzielcze należy czyścić miękką i lekko zwilżoną ściereczką.

Konsola/manipulator/interfejs stołu systemu ExacTrac

Przebieg procedury

1. Wyłączyć system przed rozpoczęciem czyszczenia.

2.

Wyczyścić urządzenia lekko zwilżoną ściereczką.
Upewnić się, że ciecze nie przedostaną się do wnętrza urządzeń. Mogłoby to doprowa-
dzić do spięcia.
Nie rozpylać płynów na urządzenia.

Generator rentgenowski

Nigdy nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników organicznych ani
środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik.

Przebieg procedury

1. Wyłączyć generator przed rozpoczęciem czyszczenia.

2.

Wyczyścić generator zwilżoną ściereczką.
Upewnić się, że ciecze nie przedostaną się do wnętrza urządzeń. Mogłoby to doprowa-
dzić do spięcia.
Nie rozpylać płynów na generator.

Ramię monitora sufitowego

Ostrzeżenie
Na czas czyszczenia/odkażania należy odłączyć system manipulatora od systemu zasilania
i zabezpieczyć go przed przypadkowym ponownym podłączeniem. Nie dopuścić, aby płyn
czyszczący/odkażający przedostał się do wnętrza systemu manipulatora.
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Aby uniknąć uszkodzenia elementów plastikowych, nie należy używać środków ściernych
ani środków czyszczących zasadowych, kwaśnych lub zawierających alkohol.
• Należy odłączyć system manipulatora od systemu zasilania i zabezpieczyć go przed

przypadkowym ponownym podłączeniem.
• Pozostawić urządzenie do ostygnięcia, jeżeli to konieczne.
• Przetrzeć powierzchnie lekko zwilżoną ściereczką. Jeżeli to konieczne, dodać łagodnego

roztworu mydła (płynu do mycia naczyń).

Monitor dotykowy

Przebieg procedury

1.

Wytrzeć powierzchnię urządzenia, przecierając w dół, zwilżoną ściereczką. Nie dopuścić,
aby płyn przedostał się do wnętrza urządzenia. Wszystkie środki czyszczące i odkażające
powszechnie stosowane w szpitalach są odpowiednie. Nie należy używać produktów
ściernych.

2.
Odłączyć przewody od urządzenia i odłączyć wtyczkę zasilania przed czyszczeniem i od-
każaniem. Podczas odłączania przewodów należy pamiętać, aby ciągnąć za wtyczkę, nie
za przewód.

3. Wyczyścić przewód, pocierając go w dół ściereczką zwilżoną wodą z mydłem. Użyć środ-
ka odkażającego w celu odkażenia. Nie wolno zanurzać przewodu w cieczach.

Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym – odłączyć zasilanie od linii zasilającej oraz
wszelkie przewody połączeniowe wyświetlacza przed czyszczeniem lub odkażaniem. Nie
podłączać urządzeń ponownie do zasilania ani do innych urządzeń, dopóki wszystkie
czyszczone elementy nie wyschną całkowicie.

Uszkodzenie ciała, uszkodzenie urządzeń – należy dokładnie przestrzegać instrukcji użycia
środków czyszczących i odkażających, dostarczonych przez ich producentów.

Przed czyszczeniem płaskiego wyświetlacza należy go wyłączyć i usunąć wtyczkę 12 V DC
lub przewód zasilający. Nie należy rozpylać ciekłych środków czyszczących na
wyświetlacz. Środek czyszczący należy rozpylić na ściereczkę i wytrzeć wyświetlacz do
czysta, nie wywierając nacisku.

Ramię do pozycjonowania

Ostrzeżenie
Produkt jest dostarczany w postaci niesterylnej i nie nadaje się do sterylizowania.

Uszkodzenie materiału spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem i odkażaniem: należy
używać takiej ilości środka czyszczącego/odkażającego, jaka jest konieczna, i usunąć
nadmiar płynu suchą ściereczką. Ten produkt można czyścić i odkażać wyłącznie ręcznie.
Aby wyczyścić i odkazić urządzenie, należy używać wyłącznie miękkiej szczoteczki lub
wycierać je czystą, miękką ściereczką. Nigdy nie wolno stosować szczotek metalowych ani
wełny stalowej. Do czyszczenia odpowiednie są lekko zasadowe środki czyszczące do
wielu zastosowań (mydliny), najlepiej zawierające związki powierzchniowo czynne i
fosforany. Odpowiednie są wszystkie środki do odkażania powierzchni, które nie zawierają
chloru ani związków wydzielających chlor.

Ramienia przegubowego nie wolno zanurzać w płynach. Centralny uchwyt ramienia
przegubowego musi być dokręcony podczas czyszczenia/odkażania.

Wytyczne dotyczące przechowywania, czyszczenia i odkażania
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3.6.3 Odkażanie

Środki odkażające

Oto instrukcje dotyczące dezynfekcji następujących elementów:
• konsola ExacTrac,
• manipulator ExacTrac,
• interfejs stołu ExacTrac,
• obudowy podpodłogowe ET.

Odkażanie nie jest wymagane. Można je wykonać za pomocą przebadanych środków
odkażających, jeżeli jest to pożądane.
Przebadane środki odkażające:

Typ środka odkażającego Przykład

Na bazie alkoholu Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Na bazie alkiloamin Incidin Plus 2%

Na bazie tlenu aktywnego Perform

Na bazie aldehydów/chloru Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

UWAGA: Należy używać wyłącznie środków odkażających dopuszczonych do użycia na danym
rynku. 

UWAGA: Środki do odkażania powierzchni mogą pozostawiać resztki. Można je łatwo usunąć
suchą ściereczką. 

Należy zawsze dokładnie przestrzegać wskazówek producenta środka odkażającego.

Używanie płynów czyszczących, ściereczek odkażających lub procedur czyszczenia
innych, niż podano, może uszkodzić urządzenie. Zaleca się stosowanie wyłącznie środków
odkażających zweryfikowanych przez firmę Brainlab, aby uniknąć uszkodzenia systemu.
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4 STEROWANIE
GENERATOREM
EXACTRAC

4.1 Konfiguracje generatora rentgenowskiego

Informacje ogólne

System rentgenowski ExacTrac wykorzystuje podwójne generatory sterowane za pomocą
oprogramowania.

Sterowanie generatorem za pomocą oprogramowania

System ExacTrac konfiguruje generator rentgenowski automatycznie na podstawie ustawień
pacjenta lub aktualnego zadania akwizycji obrazów. Ustawienia narażenia generatora
rentgenowskiego, a także obecny stan generatora, są wyświetlane w obszarach ekranów
(sterowania generatorem rentgenowskim), które wyglądają tak:

Można ręcznie zmodyfikować ustawienia narażenia, wykorzystując sterowanie generatorem
rentgenowskim, jeżeli automatycznie wybrane ustawienia nie są zadowalające. Zmodyfikowane
wartości zostaną standardowymi ustawieniami narażenia dla wszelkich przyszłych procedur
akwizycji obrazów rentgenowskich dla aktualnego pacjenta.

Podwójny generator

Zdjęcia związane z korekcją i weryfikacją rentgenograficzną wykonywane są za pomocą obu lamp
jedno tuż po drugim. Dzięki temu schematowi postępowanie jest szybsze i bardziej jednorodne.
Ekrany akwizycji obrazów rentgenowskich w oprogramowaniu wyświetlają obie lampy. Na
przykład:

STEROWANIE GENERATOREM EXACTRAC
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Rysunek 36 
Te obrazy nie zostały wykonane jednocześnie, aby uniknąć zakłócenia wynikającego z
rozproszenia pomiędzy dwoma obrazami i aby zmniejszyć maksymalną moc pobieraną przez
system. Drugi rentgenogram jest uzyskiwany kilka milisekund po zakończeniu wykonywania
pierwszego rentgenogramu.

Podwójny generator ze sterowaniem za pomocą oprogramowania

Konfiguracja podwójnego generatora zawsze obejmuje sterowanie ustawieniami energii
promieniowania rentgenowskiego za pomocą oprogramowania. Dwa generatory rentgenowskie są
reprezentowane przez sterowanie generatorem rentgenowskim.
Narażenie można uruchomić za pomocą przycisku narażenia na konsoli ExacTrac.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Należy zweryfikować każde ustawienie rentgenograficzne po modyfikacji i przed
narażeniem na promieniowanie rentgenowskie przez naciśnięcie przycisku stosowania.
Jest to konieczne, ponieważ czasami generator nie akceptuje ustawień z powodów
technicznych. Po wciśnięciu przycisku stosowania system ExacTrac wyświetla faktyczne
ustawienia promieniowania rentgenowskiego dla generatora.

Ostrzeżenie
Przed każdym narażeniem na promieniowanie rentgenowskie należy zweryfikować
możliwość zastosowania wybranych ustawień generatora rentgenowskiego.

Należy upewnić się, że wartości ustawień rentgenowskich są poprawne, ponieważ nie ma
automatycznej kontroli narażenia.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że lampa nie obraca się z dużą prędkością, gdy generator jest
wyłączony. Niekontrolowane spowolnienie anody może spowodować uszkodzenie łożysk w
płytce anody i tym samym uszkodzić lampę. Należy natychmiast włączyć generator, jeśli
został wyłączony podczas szybkiej rotacji anody. Lampa zostanie automatycznie
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wyhamowana po włączeniu generatora. Lampa utrzymuje dużą prędkość przez ~20 s po
wykonaniu ekspozycji.

Modyfikowanie wartości

Przebieg procedury

1.

Kliknąć Modify, aby dostosować wartości narażenia dla generatora rentgenowskiego. Ak-
wizycja rentgenogramów dla tej lampy jest wyłączona.

①

2.

Aby jednocześnie modyfikować obie lampy, należy kliknąć symbol łańcucha ①, aby go
zamknąć. Wartości dla lampy 1 są kopiowane do lampy 2.

Ustawienia narażenia są drukowane na czerwono, aby poinformować użytkownika, że
obie lampy są modyfikowane. Akwizycja rentgenogramów jest wyłączona dla obu lamp.

3. Kliknąć Apply, aby wysłać zmodyfikowane wartości narażenia do generatorów rentge-
nowskich.

Ostrzeżenie
Wstępnie zdefiniowane ustawienia rentgenowskie muszą zostać zweryfikowane i
dostosowane odpowiednio do leczenia pierwszego pacjenta za pomocą schematu
postępowania podczas konfiguracji elementów rentgenowskich.

STEROWANIE GENERATOREM EXACTRAC
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5 PRZYGOTOWANIE DO
TERAPII

5.1 Wszczepianie markerów centrujących
nieprzepuszczających promieniowania

Informacje ogólne

Podskórnych markerów centrujących nieprzepuszczających promieniowania można użyć, aby
ułatwić pozycjonowanie pacjenta do celów radioterapii w tych obszarach ciała, gdzie istnieje duże
prawdopodobieństwo wystąpienia ruchu objętości tarczowej ze względu na przemieszczenie
narządów wewnętrznych względem punktów orientacyjnych na strukturach kostnych, a
widoczność objętości tarczowej jest niewystarczająca do lokalizacji na obrazie rentgenowskim.
Objętość tarczową można dokładnie zlokalizować na podstawie markerów podskórnych, jeżeli
wszystkie czynności od wszczepienia markerów do lokalizacji objętości tarczowej w
oprogramowaniu ExacTrac zostaną uważnie wykonane, a czynniki potencjalnie ograniczające
dokładność określenia celu zostaną wzięte pod uwagę przez użytkownika.
Podczas przygotowania terapii pacjenta w oparciu o markery podskórne należy wszczepić
markery blisko objętości tarczowej i należy pozyskać zestaw danych TK z obrazami pacjenta z
markerami. Zestaw danych TK zostanie wykorzystany do planowania leczenia oraz do lokalizacji
markerów i objętości tarczowej podczas terapii.
Na dokładność lokalizacji celu w istotny sposób wpływa położenie wszystkich markerów
podskórnych, a także układ utworzony przez położenia markerów.

Specyfikacja markerów podskórnych

Dostępne są różne rodzaje markerów. Rodzaj markerów określa jego widoczność na obrazach
rentgenowskich, współczynnik powodzenia dla wykrywania automatycznego oraz
prawdopodobieństwo przemieszczenia. ExacTrac obsługuje dwa rodzaje markerów:
• markery krótkie (sferyczne lub cylindryczne markery podskórne, krótsze niż 5 mm),
• markery długie (markery podskórne dłuższe niż 5 mm).

Markery podskórne muszą być dobrze widoczne na uzyskiwanych obrazach. W celu
zweryfikowania widoczności należy najpierw wykonać rentgenogramy fantomu, do którego są
przymocowane dane markery.
W danym procesie terapeutycznym wykorzystany może być tylko jeden rodzaj markerów.

Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie markerów podskórnych nieprzepuszczających promieniowania,
które zostały zatwierdzone jako odpowiednie do lokalizacji celu w procedurach
pozycjonowania, a w szczególności są widoczne na obrazach rentgenowskich.

Ostrzeżenie
Zależnie od miejsca wszczepiania markerów może być wskazane użycie markerów
nieprzemieszczających się. Odpowiedzialność za stosowne rozmieszczenie markerów
ponosi szpital lub klinika.

PRZYGOTOWANIE DO TERAPII

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 97



Położenie markerów podskórnych

Położenie markerów podskórnych ma kluczowe znaczenie dla dokładności lokalizacji celu.
Markery należy umieścić możliwie jak najbliżej objętości tarczowej. Marker zwykle zachowuje
bardziej stałe położenie względem pozycji docelowej, jeżeli znajduje się bliżej objętości tarczowej.
Aby zapewnić wysoką dokładność, konieczna jest stała korelacja pomiędzy markerem a pozycją
docelową.
W przypadku pozycjonowania i weryfikacji duża odległość pomiędzy objętością tarczową a
środkiem ciężkości układu markerów podskórnych może zwiększać odchylenie celu wynikające z
nawet niewielkiego przemieszczenia markerów. Wynika to z faktu, że rotacja spowodowana przez
odchylenia dopasowania wzrasta w postępie geometrycznym w wyniku efektu dźwigni
związanego z odległością pomiędzy celem a środkiem obrotu. Efekt dźwigni nie dotyczy
dopasowania środka ciężkości (patrz str. 448) ani nieudanego dopasowania izometrycznego na
życzenie użytkownika do celów pozycjonowania i weryfikacji. Mimo to, ze względów podanych
wcześniej, implanty powinny być zawsze położone możliwie jak najbliżej objętości tarczowej.
Więcej szczegółowych informacji na temat wpływu położenia markerów podskórnych na
dokładność lokalizacji celu podano na str. 446.

Ostrzeżenie
Markery należy wszczepiać tak, aby blisko otaczały cel, a idealnie w taki sposób, aby
środek ciężkości układu wszystkich markerów pokrywał się z położeniem celu.

Liczba markerów podskórnych

Terapie oparte o markery podskórne wymagają przynajmniej dwóch krótkich markerów lub
jednego długiego markera. Należy pamiętać, że w przypadku terapii opartych o jeden długi
marker potencjalne przemieszczenie markera względem celu, np. w wyniku migracji, nie może
być wykryte przez system. Należy także pamiętać, że wykonanie obliczenia rotacji i odpowiednich
poprawek wymaga co najmniej trzech krótkich lub dwóch długich markerów.
ExacTrac obsługuje lokalizację celu za pomocą co najwyżej sześciu krótkich lub trzech długich
markerów.
Lokalizacja celu za pomocą większej liczby implantów poprawia wykrywanie zmian w
zależnościach przestrzennych pomiędzy poszczególnymi markerami, a tym samym może
wskazywać migrację markerów w sposób bardziej wiarygodny bądź może skuteczniej
kompensować przesunięcia. Z drugiej strony w przypadku większej liczby implantów wzrasta
możliwość niejednoznacznego dopasowania.
Można wszczepić większą liczbę markerów niż wymagana (np. zapasowe markery mogą być
wykorzystane w przypadku migracji lub problemów z widocznością innych markerów), a podczas
leczenia tylko zdefiniować określone markery, które zostaną wykorzystane do lokalizacji celu.
Jednak wszczepienie większej liczby markerów zwiększa także prawdopodobieństwo
niejednoznacznego dopasowania. Dlatego nie zaleca się wszczepiania większej liczby markerów
niż wynika z uzasadnionych przesłanek. Liczba markerów podskórnych nie może pod żadnym
pozorem przekraczać dziesięciu krótkich lub pięciu długich markerów.
Więcej szczegółowych informacji na temat wpływu położenia markerów podskórnych na
dokładność lokalizacji celu podano na str. 446.

Weryfikowanie widoczności

Markery podskórne muszą być dobrze widoczne na uzyskiwanych obrazach. W celu
zweryfikowania widoczności należy najpierw wykonać rentgenogramy fantomu, do którego są
przymocowane dane markery.

Zagrożenia

Ostrzeżenie
Aby markery podskórne nie przemieszczały się, co mogłoby obniżyć dokładność terapii,
należy je wszczepić przynajmniej na tydzień przed zarejestrowaniem zestawu danych
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tomograficznych na potrzeby planowania terapii. Należy przestrzegać instrukcji podanych
przez producenta markerów podskórnych!

Ostrzeżenie
Wszczepienie markerów centrujących jest skomplikowanym i potencjalnie niebezpiecznym
zabiegiem, który musi być przeprowadzony przez specjalistów mających odpowiednie
przeszkolenie. Wyboru metody operowania i markera podskórnego dokonuje szpital lub
klinika na własną odpowiedzialność. Firma Brainlab nie udziela żadnych porad
dotyczących specjalistycznych zabiegów chirurgicznych tego rodzaju.

Podporządkowanie się przepisom

Z podskórnych markerów centrujących należy korzystać zgodnie z miejscowymi
przepisami (np. atestem FDA lub wytycznymi organów nadzoru obowiązującymi w danym
przypadku).

PRZYGOTOWANIE DO TERAPII
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5.2 Przyklejanie markerów naskórnych

Dostępne markery

Marker Przeznaczenie

Aluminiowe naskórne markery sferycz-
ne TK (z folią odbijającą promieniowa-
nie podczerwone lub bez takiej folii)

Tomografia komputerowa

Plastikowe naskórne markery sferycz-
ne termowizyjne Radioterapia

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Nie należy używać markerów naskórnych, jeżeli do układania pacjenta wykorzystywany
jest układ do pozycjonowania.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab uważa, że odpowiedni poziom bezpieczeństwa pacjenta i dokładność
pozycjonowania można uzyskać, umieszczając na ciele od pięciu do ośmiu markerów
naskórnych. Do korzystania z wykrywania termowizyjnego wymagane jest zastosowanie
przynajmniej czterech markerów naskórnych.

Ostrzeżenie
Podstawek markera nie należy naklejać na uszkodzoną lub przeciętą skórę.

Przyklejanie markerów naskórnych przed badaniem tomograficznym

Przebieg procedury

1. W razie potrzeby zgolić włosy z niewielkiego fragmentu skóry pacjenta, gdzie zostanie
umieszczony marker.

2. Oczyścić skórę gazikiem nasączonym spirytusem lub stosownym roztworem czyszczą-
cym.

3.

Zerwać plastikową folię z poszczególnych podstawek markera i przykleić te podstawki do
skóry pacjenta. Umieścić przynajmniej niektóre podstawki markera blisko docelowego ob-
szaru. 
Umieścić podstawki markera w jednoznacznym układzie na stabilnych częściach ciała
(np. na biodrze lub mostku), które nie podlegają działaniu ruchów oddechowych ani ścią-
gania skóry.

4. Niezmywalnym mazakiem lub tatuażem zakreślić położenie poszczególnych podstawek
markera lub zaznaczyć położenie otworu w środku podstawki na skórze pacjenta.

5. Wcisnąć naskórne markery sferyczne TK mocno do podstawek.

Przyklejanie markerów naskórnych
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Zakreślanie na skórze położenia markerów naskórnych

Rysunek 37 

Dodatkowe uwagi dotyczące umieszczania markerów

Ostrzeżenie
Należy wyraźnie zaznaczyć położenie markerów na skórze pacjenta. Jest to niezbędne, aby
w następnych frakcjach poprawnie umieścić markery. Niepoprawne umieszczenie
markerów może skutkować niewłaściwym ułożeniem ciała pacjenta. Dlatego markery
naskórne należy zawsze dokładnie umieścić na poprzednio zaznaczonych miejscach.

Ostrzeżenie
Markery naskórne należy wymienić, jeśli były używane podczas więcej niż 50 zabiegów lub
widać na nich oznaki zużycia. Markery słabo odbijające promieniowanie mogą skutkować
niewłaściwym ułożeniem ciała pacjenta.

Ostrzeżenie
Plaster do przyklejania podstawek markera jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego
użycia. Jeżeli podstawki markera mają być używane więcej niż jeden raz (zalecane
wyłącznie dla jednego pacjenta), konieczne jest, aby dodać nową, samoprzylepną
podkładkę markera.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zaleca asymetryczne rozmieszczenie markerów naskórnych ze względu na
to, że system ExacTrac nie zawsze jest w stanie wykryć symetryczne układy markerów. W
konsekwencji ułożenie pacjenta może być niepoprawnie lokalizowane.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że podstawki markera umieszczane są na stabilnych elementach ciała
pacjenta.

Ostrzeżenie
Markery sferyczne należy dobrze przymocować do poszczególnych podstawek markera.

Ostrzeżenie
Podczas konfigurowania symulatora nie należy potwierdzać niejednoznacznego układu
markerów. Mogłoby to doprowadzić do niepoprawnego określenia pozycji terapeutycznej.

Ostrzeżenie
Termowizyjne markery naskórne / podkładki samoprzylepne należy mocować bezpośrednio
do skóry pacjenta.

PRZYGOTOWANIE DO TERAPII

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 101



5.3 Wykonywanie tomografii komputerowej
5.3.1 Uwagi techniczne

Obsługiwana liczba przekrojów

Maksymalna liczba przekrojów, jaką można wczytać do systemu ExacTrac z zes-
tawów danych DICOM RT 400

Zakres skanowania (całkowity ruch stołu)

Zakres skanowania należy zredukować do niezbędnej długości i nie może on przekraczać
2000 mm.

Odstęp między przekrojami

System ExacTrac może korzystać z zestawów danych z różnymi odstępami między przekrojami.
Firma Brainlab uważa, że odstępy między przekrojami w całym badaniu powinny być jednakowe,
aby wyniki były optymalne (obrazy DDR jak najostrzejsze).

Pochylenie/angulacja gantry

Badania pozaczaszkowe Angulacja jest bezwzględnie niedozwolona

Badania czaszkowe oraz bada-
nia głowy i szyi Przekroje skośne (±10°) są dozwolone, ale niezalecane

Kierunek skanowania

Obsługiwany jest zarówno kierunek skanowania czaszkowo-doogonowy, jak i ogonowo-
doczaszkowy.

Wielkość obrazu/piksela

Musi pozostawać niezmienna podczas badania.

Wysokość stołu

Musi pozostawać niezmienna podczas badania.

Kompresja obrazów

Obrazy muszą być zapisane w formacie bez kompresji.

Wielkość matrycy

Zalecana kwadratowa, np.: 512 × 512 lub 1024 × 1024 (zostanie zmniejszony do 512 × 512).

Ustawienie pacjenta

Plan leczenia musi być przygotowany w kierunku Head first i wyeksportowany do systemu
ExacTrac jako plan w orientacji terapeutycznej Head first. Obsługiwane są wyłącznie skany
wykonane w pozycji na brzuchu lub na plecach.

Wykonywanie tomografii komputerowej
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Eksportowanie danych DICOM RT

W trakcie eksportowania izocentrum i obiektów przy użyciu formatu DICOM RT należy się odnosić
do eksportowanych tomogramów.
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5.3.2 Skanowanie

Informacje ogólne

Pełne instrukcje skanowania zawiera protokół skanowania dostępny w dziale pomocy technicznej
firmy Brainlab.

Pacjent w tomografie

Rysunek 38 

Korzystanie z układów odniesienia

Jeśli ma być używana korekcja rentgenowska (patrz str. 215) lub TK z wykorzystaniem wiązki
stożkowej (patrz str. 245), pacjent może być skanowany z układem odniesienia lub bez niego.

Dostępne układy odniesienia

Jeśli zdecydowano się na skanowanie pacjenta przy użyciu układu odniesienia, można użyć:
• markerów naskórnych do zmian pozaczaszkowych,
• bezramowego lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu (TaPo) do SRS do radiochirurgii

bezramowej.
W każdym z tych przypadków markery znajdują się w znanym położeniu względem izocentrum
pacjenta. System ExacTrac wstępnie określa na podstawie tych informacji położenie pacjenta
względem izocentrum akceleratora liniowego, korzystając dodatkowo z kamery termowizyjnej.
Schemat postępowania w ramach terapii bezramowej dla danych niezlokalizowanych (patrz str.
147) może być wykorzystywany, aby pozwolić na automatyczne układanie wstępne w
przypadkach czaszkowych, które nie zostały zeskanowane z wykorzystaniem bezramowego
lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu do SRS.
Jeśli pacjent jest skanowany bez układu odniesienia, będą potrzebne inne metody wstępnego
określenia położenia pacjenta względem izocentrum akceleratora liniowego, jak np. znaki na
skórze.
Należy użyć komponentów bezramowego systemu radiochirurgicznego do pozycjonowania
czaszkowego w połączeniu z systemem ExacTrac lub wykonać bezramowy schemat
postępowania dla danych niezlokalizowanych (patrz str. 147).

Ostrzeżenie
W systemie ExacTrac nie można korzystać z maski czaszkowej firmy Brainlab, gdyż
algorytm fuzji obrazów zostałby wtedy zniekształcony przez aluminiową ramę. 

Ostrzeżenie
W zabiegach czaszkowych wolno używać wyłącznie układu pozycjonowania do
bezramowej radiochirurgii. Umieszczenie markerów na masce spowodowałoby duże błędy
pozycjonowania, gdyby co najmniej jeden z markerów był połowicznie ukryty.

Wykonywanie tomografii komputerowej
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Ostrzeżenie
Nigdy nie należy używać bezramowego lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu do SRS
do układania pacjentów bez korekcji systemu ExacTrac opartej na obrazach
(rentgenowskich lub CBCT). Zmiana obciążenia wynikająca z usunięcia bezramowego
lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu do SRS pomiędzy wyrównaniem opartym na
laserach a faktycznym leczeniem pacjenta doprowadziłaby do pionowego przesunięcia ze
względu na elastyczne wygięcie blatu stołu. Dodatkowo dokładność byłaby zmniejszona ze
względu na dokładność ponownego ułożenia głowy pacjenta w systemie maski. Wydruki
dołączone do bezramowego lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu do SRS powinny
być używane wyłącznie w celu potwierdzenia kształtu kolimatora wielolistkowego za
pomocą pola świetlnego i do wykluczenia wyraźnych błędów wynikających z
nieprawidłowego wyrównania ciała pacjenta (odwrócone zestawy obrazów, niewłaściwy
plan itp.) podczas leczenia przy użyciu pierwszej frakcji. Ostateczna pozycja terapeutyczna
musi być zawsze oparta wyłącznie na korekcji opartej na obrazach, wykonanej przez
system ExacTrac.

Ostrzeżenie
Nie należy wyrównywać bezramowego lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu do SRS
na podstawie laserów w sali terapeutycznej.

Bezramowa radiochirurgia

Aby można było przeprowadzić zabieg bezramowej radiochirurgii przy użyciu systemu do
radiochirurgii bezramowej, zestaw skanów TK musi zawierać bezramowy lokalizator TK /
Angio i pozycjoner celu do SRS. Szczegółowe informacje na temat obrazowania TK – patrz
Instrukcja obsługi urządzeń, system unieruchamiania pacjenta.
• Ponieważ żuchwa jest ruchoma, należy pomijać dolne zęby i żuchwę pacjenta podczas

wykonywania badania tomograficznego na potrzeby terapii czaszkowych.
• Ewentualnie można przy użyciu funkcji objętości zainteresowania systemu ExacTrac usunąć
żuchwę z obrazu w trakcie fuzji obrazów.

Jeśli pacjent jest skanowany bez układu odniesienia lub jeśli z systemu planowania innej firmy
zaimportowano przez DICOM niezlokalizowane dane obrazowe, w trakcie leczenia należy
wykrywać ułożenie ciała pacjenta przy użyciu układu pozycjonowania do bezramowej
radiochirurgii (patrz str. 183). Aby aktywować bezramowy schemat postępowania dla zestawów
niezlokalizowanych z automatycznym układaniem wstępnym, należy wykonać czynności opisane
na str. 147.

Ostrzeżenie
System ExacTrac nie obsługuje lokalizatorów stereotaktycznych innych firm.

Terapie pozaczaszkowe

Aby możliwe było leczenie zmian pozaczaszkowych przy użyciu markerów naskórnych:
• podczas badania tomograficznego na ciele musi być umieszczonych przynajmniej pięć

aluminiowych naskórnych markerów sferycznych TK, które muszą być zawarte w zestawie
tomogramów;

• jeśli podczas badania tomograficznego są używane plastikowe markery termowizyjne, system
ExacTrac nie jest w stanie wykryć markerów na tomogramie.

Jeśli pacjent jest skanowany bez układu odniesienia, położenie stołu powinno być wykrywane
podczas zabiegu przy użyciu układu i ramienia do pozycjonowania ET (patrz str. 186).

Grubość przekroju

Odpowiednia grubość przekrojów skanowania zależy od miejsca, na którym ma być wykonany
zabieg, oraz wymaganej precyzji.
Cieńsze przekroje (2 mm lub mniej) są szczególnie zalecane podczas terapii w obrębie górnych
partii kręgosłupa, aby krążki międzykręgowe były dobrze widoczne.

PRZYGOTOWANIE DO TERAPII
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Ostrzeżenie
Grubość przekrojów tomograficznych w miejscu, gdzie są umieszczone markery naskórne,
powinna być możliwie jak najmniejsza. Maksymalna grubość przekroju nie powinna
przekraczać 3 mm. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowej identyfikacji
markerów i nieprawidłowego ułożenia ciała pacjenta.

Dokładność pozycjonowania

Aby późniejsze pozycjonowanie było dokładne, należy sprawdzić, czy na tomogramach z
zestawu nie są widoczne żadne artefakty ruchowe. W razie występowania wyraźnych
artefaktów ruchowych należy jeszcze raz przeprowadzić badanie tomograficzne pacjenta.

Ostrzeżenie
Skan TK pozyskany z wykorzystaniem środka kontrastowego nie nadaje się do
pozycjonowania podczas terapii, gdyż prowadzi do nieprawidłowej fuzji obrazów.

Wykonywanie tomografii komputerowej
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6 URUCHAMIANIE SYSTEMU
6.1 Uruchamianie systemu
6.1.1 Standardowe uruchamianie systemu ExacTrac

Włączanie zasilania systemu

Przebieg procedury

1. Na panelu sterowania transformatora (patrz str. 69) ustawić rozłącznik bezpiecznikowy
wejścia zasilania w pozycję I (włączony).

2.

Upewnić się, że:
• pomarańczowa kontrolka stanu czuwania na konsoli ExacTrac (patrz str. 54)
• lub zielone kontrolki BUILDING POWER na panelu sterowania systemu (patrz str. 69)
świecą się, co wskazuje, że dostępne jest zasilanie z sieci elektrycznej budynku.

3.
• Nacisnąć przycisk włączania systemu (I) na konsoli ET.
• Lub nacisnąć przycisk SYSTEM ON na panelu sterowania systemu.

4.

Upewnić się, że:
• zielona kontrolka zasilania systemu na konsoli ExacTrac
• lub przycisk SYSTEM ON na panelu sterowania systemu
świeci się, co oznacza, że wszystkie elementy systemu ExacTrac znajdują się pod napię-
ciem.

Uruchamianie stacji roboczej

Stacja robocza uruchamia się automatycznie po podłączeniu zasilania do systemu. Nie jest
konieczne osobne włączanie stacji roboczej.

Ostrzeżenie
W trakcie, gdy system jest pod napięciem nie należy podłączać kabli zasilania do
elementów zasilanych z sieci ani ich od nich odłączać. Mogłoby to spowodować
nieodwracalne uszkodzenie systemu.

Warunki pracy

Temperatura otoczenia 15–40°C

Wilgotność 10–75%, bez kondensacji

Ciśnienie atmosferyczne 795–1060 hPa

Ostrzeżenie
Duże zmiany temperatury (> 5°C) mogą spowodować niedokładności w systemie. W
przypadku dużych wahań temperatury użytkownik musi wykonać weryfikację kalibracji.

URUCHAMIANIE SYSTEMU
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Ostrzeżenie
Jeżeli system jest wyposażony w przełącznik czasowy, firma Brainlab zdecydowanie zaleca
włączenie zasilania systemu przy jego użyciu na przynajmniej 60 minut przed użyciem.

Uruchamianie systemu
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6.1.2 Uruchamianie generatora rentgenowskiego

Informacje ogólne

Włącznik systemu znajduje się na jego konsoli sterowania.

Konsola ExacTrac dla generatora podwójnego

①

Rysunek 39 

Nr Element

① Przełącznik zasilania dla systemu

URUCHAMIANIE SYSTEMU
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6.1.3 Rozgrzewanie lamp rentgenowskich

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta i wykonaniem pełnych ekspozycji rentgenowskich należy
odpowiednio rozgrzać lampy rentgenowskie. Jest to spowodowane m.in. następującymi
czynnikami:
• Jeśli lampy nie były używane przez dłuższy czas, gaz i inne cząsteczki mogły się oderwać od

wewnętrznej powierzchni lamp i unosić się w próżni, pogarszając jej efektywność. Jeśli do
lampy zostanie następnie doprowadzone wysokie napięcie i natężenie prądu, cząsteczki te
zaczną iskrzyć. Iskry te mogą spowodować uszkodzenie lampy i układów elektronicznych
generatora.

• Jeśli anoda jest zimna, efekty termiczne wynikające z doprowadzenia wysokiej mocy mogą
spowodować pęknięcie jej korpusu, a w konsekwencji zniszczenie lampy.

Omówienie rozgrzewania

Aby zapobiec zniszczeniu systemu, można zastosować standardową procedurę rozgrzewania,
procedurę przygotowawczą lub procedurę kalibracji.
• Podczas tych procedur należy zawsze uważać, aby nie została przekroczona maksymalna

pojemność cieplna lampy.
• Jeśli aparat nie był używany przez więcej niż sześć miesięcy, lampy należy rozgrzewać przez

przynajmniej godzinę w stanie gotowości przed wykonaniem pierwszych naświetleń.
• Jeżeli lampa nagrzeje się nadmiernie, system ExacTrac nie pozwoli na dalszą akwizycję

rentgenogramów (patrz str. 216).

Standardowe rozgrzewanie lampy

Rozgrzewanie lamp może być konieczne, ponieważ zimna anoda skutkuje powstaniem efektów
termicznych wynikających z ekspozycji na wysokie napięcie, co z kolei powoduje pęknięcie
korpusu anody, a w efekcie nieodwracalne uszkodzenia lampy.
Ustawienia włączenia zasilania generatora są fabrycznie zaprogramowane na standardowe
rozgrzewanie lampy.
Standardowe rozgrzewanie lampy należy wykonywać:
• Codziennie rano przed terapiami
• Po przerwach w używaniu dłuższych niż 1–2 godziny

Należy wykonać następujące działania:
• 5 naświetleń z przerwami po 20 sekund
• Zalecane ustawienia generatora: 70 kV / 100 mA / 100 ms (10 mAs)

Przygotowanie lamp rentgenowskich

Przygotowanie lamp może być konieczne, ponieważ:
• Zimna anoda skutkuje powstaniem efektów termicznych wynikających z ekspozycji na wysokie

napięcie i może spowodować pęknięcie korpusu anody, a w efekcie nieodwracalne
uszkodzenie lampy.

• Gaz i inne cząsteczki mogły się oderwać od wewnętrznej powierzchni lamp i unosić się w
próżni, pogarszając jej efektywność. Jeśli do lampy zostanie następnie doprowadzone wysokie
napięcie i natężenie prądu, cząsteczki te zaczną iskrzyć. Iskry te mogą spowodować
uszkodzenie lampy i układów elektronicznych generatora.

Przygotowanie należy wykonywać:
• Jeśli lampy nie były używane przez dłuższy czas (3–4 tygodnie).
• Jeśli występuje iskrzenie. Różne komunikaty błędu generatora mogą świadczyć o tym, że

występuje iskrzenie, szczególnie jeżeli komunikaty te pojawiają się tylko przy wyższych
energiach. Dzięki procedurze przygotowania można znaleźć najwyższą możliwą energię, która
nie powoduje iskrzenia.

Należy wykonać następujące działania:

Uruchamianie systemu
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Przebieg procedury

1.

Wykonać początkowe ekspozycje przy:
• minimalnym ustawieniu prądu (10 mA lub mniej) i średnim napięciu (70 kV), i z wyko-

rzystaniem długiego czasu ekspozycji dla systemów bez sterowania za pomocą opro-
gramowania;

• niskiej wartości mAs (około 1 mAs) średnim napięciu (70 kV) dla systemów ze sterowa-
niem za pomocą oprogramowania.

Jeżeli iskrzenie nadal występuje, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab, gdyż może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia lampy.

2. Następnie powtarzać naświetlania z ustawieniem napięcia za każdym razem o 10 kV wy-
ższym. Kontynuować aż do osiągnięcia maksymalnego wymaganego napięcia.

Kalibracja lamp rentgenowskich

W generatorach poszczególnych podłączonych lamp rentgenowskich znajdują się tabele kalibracji
umożliwiające przystosowanie aparatury do zakresu tolerancji lamp. Ustawienie właściwych
wartości podczas kalibracji jest niezbędne, aby prąd żarzenia termokatody podczas działania
lampy był optymalny. W przeciwnym razie lampa będzie się szybciej zużywała.
Kalibrację należy wykonywać:
• po montażu lampy;
• jeśli aparatura rentgenowska nie była używana dłużej niż przez sześć miesięcy.

Należy wykonać następujące działania:
• Kalibracja jest wykonywana przez dział obsługi klienta firmy Brainlab i użytkownik nie musi

wykonywać żadnych czynności.
• Dalsze informacje zawiera dokumentacja generatora dostarczona przez firmę K&S

Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Lampa rentgenowska może się przegrzać, jeśli będzie niepoprawnie użytkowana lub nie
będą zachowywane wymagane środki bezpieczeństwa. Szybkie uruchamianie wykonywane
zbyt wiele razy może spowodować uszkodzenie rozrusznika i zespołu lampy, a także
doprowadzić do przegrzania. To z kolei może skutkować poważnym uszkodzeniem
systemu, włącznie z wyciekiem gorącego oleju.

Jeśli aparatura rentgenowska nie była używana dłużej niż przez dwa tygodnie, ustawienia
energii przez pierwsze 10 naświetleń nie mogą przekroczyć 110 kV.

URUCHAMIANIE SYSTEMU
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6.2 Uruchamianie oprogramowania ExacTrac

Informacje ogólne

Po uruchomieniu systemu ExacTrac, gdy działają już takie akcesoria, jak kamera i stacja
robocza, można uruchomić oprogramowanie do pozycjonowania pacjenta ExacTrac.
Przed przeprowadzeniem leczenia pacjenta wszystkie zewnętrzne pamięci USB lub napędy na
USB muszą zostać odłączone.

Usługi w tle

Usługi w tle muszą być uruchomione przed włączeniem oprogramowania ExacTrac. Uruchamiają
się one automatycznie podczas rozruchu systemu. Może to potrwać kilka minut. Gdy usługi
zostaną poprawnie uruchomione, można włączyć oprogramowanie ExacTrac. Jeżeli
oprogramowanie ExacTrac zostanie włączone za szybko, wyświetlony zostanie komunikat błędu.

Można sprawdzić stan usług, naciskając symbol na pasku narzędzi ①.

①

Rysunek 40 
Wyświetlony zostanie Service Manager GUI, gdzie można zobaczyć, które usługi są uruchomione:

Uruchamianie oprogramowania ExacTrac
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Rysunek 41 
Użytkownik jest powiadamiany, jeżeli wystąpiła usterka w usługach tła. Można przeprowadzić
naprawianie usterki, ponownie uruchamiając usługi z poziomu Service Manager GUI.

Rysunek 42 
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Błąd usług

Jeżeli system ExacTrac pracuje, gdy wystąpi usterka usług tła, wyświetlone zostanie okno
dialogowe z ostrzeżeniem:

Należy zamknąć oprogramowanie ExacTrac i ponownie uruchomić usługi. Gdy usługi zostaną
uruchomione i będą działały prawidłowo, można ponownie uruchomić oprogramowanie ExacTrac.

Ikona uruchamiania oprogramowania

Rysunek 43 

Uruchamianie oprogramowania

Przebieg procedury

1. Aby uruchomić oprogramowanie, należy dwukrotnie kliknąć ikonę uruchamiania na pulpi-
cie stacji roboczej systemu ExacTrac.

2. Zostanie wyświetlony ekran startowy systemu ExacTrac.

3.

Podczas otwierania oprogramowania ExacTrac wykonuje następujące działania.
• ExacTrac sprawdza, czy ExacTrac Robotics jest w położeniu zerowym. W razie po-

trzeby ExacTrac Robotics zostanie wycentrowany, aby znajdował się w położeniu ze-
rowym do leczenia pacjenta.

• Generator rentgenowski lub podwójny generator rentgenowski, jeżeli jest podłączony,
uruchomi się automatycznie.

• Jeżeli ExacTrac jest podłączony do systemu firmy Varian za pomocą interfejsu ADI, po-
łączenie jest nawiązywane automatycznie.

Uzyskiwanie dostępu do systemu ExacTrac

Aby używać systemu ExacTrac, użytkownik musi się zalogować, wpisując nazwę użytkownika i
hasło.

Rysunek 44 
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6.2.1 Omówienie oprogramowania

Ogólne funkcje oprogramowania

Element Funkcja

Karty

• Przycisk Apply powoduje potwierdzenie zmian bez zamknięcia
bieżącego okna dialogowego.

• Przycisk OK powoduje potwierdzenie zmian i zamknięcie bieżące-
go okna dialogowego.

• Przycisk Cancel powoduje zamknięcie bieżącego okna dialogowe-
go. Jeśli zostały dokonane zmiany, zostaną odrzucone.

Ekrany kreatora

• Przycisk Back powoduje powrót do poprzedniego ekranu kreatora.
• Przycisk Next powoduje przejście do następnego ekranu kreatora.
• Przycisk Finish powoduje zakończenie procedury kreatora.
• Przycisk Cancel powoduje zamknięcie ekranu kreatora. Jeśli zos-

tały wprowadzone ustawienia, zostaną odrzucone.
UWAGA: Szybciej jest naciskać klawisz N na klawiaturze zamiast kli-
kać przycisk Next. 

Okno ze wskazówkami
W tym oknie są wyświetlane komentarze i instrukcje dotyczące bie-
żącego etapu postępowania.

URUCHAMIANIE SYSTEMU
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7 USTAWIENIA SYSTEMU
7.1 Ustawienia ogólne

Informacje ogólne

Ustawienia ogólne pozwalają na ustawienie domyślnych parametrów systemu.

Dostęp do ustawień ogólnych

Należy kliknąć General Settings na karcie System Settings.

Rysunek 45 
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7.1.1 Ustawienia widoku

Dostęp do ustawień widoku

Opcje

Aby zmienić widoki wyświetlane na termowizyjnym ekranie pozycjonującym (patrz str. 195), na-
leży wybrać kartę View w oknie dialogowym General Settings.

Karta View

Rysunek 46 

Element Funkcja

Left Laser View Obrazy z kamery są wyświetlane pod kątem głowa → stopy.

Right Laser View Obrazy z kamery są wyświetlane pod kątem stopy → głowa.

Display Video Opcję tę należy aktywować, aby obejrzeć plik wideo.

Display DRR Opcję tę należy aktywować, aby wyświetlić obrazy DRR.

Potwierdzanie wyboru

Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk Apply lub OK.

Ustawienia ogólne
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7.1.2 Domyślne ustawienia dokładności markerów naskórnych

Modyfikowanie ustawień dokładności

Opcje

Aby zmienić domyślne ustawienia dokładności dla pozycjonowania markerów naskórnych, nale-
ży wybrać kartę Accuracy w oknie dialogowym General Settings.

UWAGA: Te ustawienia dokładności są stosowane także wtedy, gdy został zakupiony moduł
monitorowania pacjenta do terapii bez bramkowania z użyciem akceleratorów liniowych Varian. 

Karta Accuracy

Rysunek 47 

Dostępne ustawienia

Element Funkcja/zastosowanie

Dokładność jest uważana za dopuszczalną, jeżeli wartości wektora
przesunięcia (wynikowy wektor przesunięcia w kierunku pionowym,
wzdłużnym i bocznym) oraz każdego z kątów Long., Lat. i Couch
Angle są poniżej wartości progowych ustawionych w polach ①.
UWAGA: W przypadku przesunięć znak OK zależy od długości wek-
tora i pasków odległości dla poszczególnych wartości. Może być tak,
że wszystkie paski odległości pokazują OK, ale ikona OK nie jest
wyświetlona. W takim przypadku należy ręcznie przesunąć stół bliżej
położenia 0. 
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Element Funkcja/zastosowanie

System ostrzega o zmniejszonej dokładności, jeżeli wykryje odchyle-
nie pomiędzy wartością progową zdefiniowaną dla zakresu OK ① a
wartością progową zdefiniowaną dla zakresu Low Accuracy ② dla
odchyleń translacyjnych i rotacyjnych.
Aby uzyskać stosowną precyzję, górna wartość progowa wykrywania
markera naskórnego powinna być jak najniższa.

Uważa się, że dokładność jest niska, jeżeli wartości uzyskane dla
odchyleń translacyjnego i rotacyjnego są większe niż wartości progo-
we podane w polach ②.

UWAGA: Ustawienia z tej karty są używane jako domyślne, gdy importowany jest nowy plik
pacjenta, a do pozycjonowania wykorzystywane są markery naskórne. Aby zdefiniować
ustawienia dokładności dla danego pacjenta, patrz str. 145. 

Uwagi dotyczące ruchów oddechowych

Ruchy oddechowe mogą zniekształcić pozycjonowanie uzyskane na podstawie markerów
naskórnych. W związku z tym należy unikać bardzo niskich i bardzo wysokich wartości
progowych, ponieważ może to uniemożliwić poprawne pozycjonowanie stołu.

Potwierdzanie wyboru

Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk Apply lub OK.

Ustawienia ogólne
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7.1.3 Ustawienia przypomnienia

Dostęp do ustawień przypomnienia

Opcje

Aby dostosować automatyczne przypomnienia dotyczące kalibracji i podglądu wydruku, należy
otworzyć kartę Reminder w oknie dialogowym General Settings.

Karta Reminder

Rysunek 48 

Przypomnienia dotyczące kalibracji

Opcje

Never remind of Calibration System nigdy nie przypomina o konieczności przeprowadzenia
kalibracji.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

System przypomina o konieczności przeprowadzenia kalibracji
z częstotliwością określoną przy użyciu pola ze strzałkami.

Patrz str. 327.

Przypomnienia dotyczące podglądu wydruku

Opcje

Never prompt for print pre-
view.

System nigdy nie pyta, czy otworzyć podgląd wydruku przed za-
mknięciem danych pacjenta.

Prompt for print preview befo-
re discarding a patient.

System pyta, czy otworzyć podgląd wydruku przed zamknię-
ciem danych pacjenta.

USTAWIENIA SYSTEMU

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 121



Opcje

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

Podgląd wydruku jest otwierany automatycznie przed zamknię-
ciem danych pacjenta.

Patrz str. 375.

Potwierdzanie wyboru

Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk Apply lub OK.

Ustawienia ogólne
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7.1.4 Ustawienia modułu regulacji wychylenia

Informacje ogólne

W zależności od blatu stołu wykorzystywanego do korekcji przechyłu bocznego i wzdłużnego
podczas pozycjonowania pacjenta w tej karcie można uruchomić ExacTrac Robotics lub
PerfectPitch.

Dostęp do ustawień modułu regulacji wychylenia

Opcje

Aby uzyskać dostęp do ustawień kompensacji kąta dla modułu ExacTrac Robotics lub Perfect-
Pitch, należy otworzyć kartę Tilt Module w oknie dialogowym General Settings.

UWAGA: Ustawienia te są dostępne pod warunkiem, że została wykupiona licencja ExacTrac
Robotics lub PerfectPitch. 

Karta Tilt Module

Rysunek 49 

Element Funkcja

6D Fusion

• Porównując obrazy DRR z rentgenogramami system może obli-
czać i korygować przesunięcia wzdłużne i obrotowe.

• Ta funkcja jest domyślnie aktywna, aby precyzja pozycjonowania
była jak najwyższa.

Implanted Marker Fusion

W pozycjonowaniu pacjenta są uwzględniane obroty obliczone na
podstawie fuzji wszczepionych markerów podskórnych. Jeśli to pole
wyboru nie zostanie zaznaczone, w trakcie fuzji markerów podskór-
nych zostanie obliczone tylko przesunięcie wzdłużne, niezależnie od
liczby użytych markerów podskórnych.
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ExacTrac Robotics

Element Funkcja

Robotic Tilt enabled

Umożliwia użycie modułu ExacTrac Robotics do korekcji kątów
przechyłów bocznych i wzdłużnych.
UWAGA: Można użyć tego ustawienia, aby wyłączyć moduł Robo-
tics w przypadku awarii urządzenia, niskiego stanu baterii itp. 

UWAGA: Ustawienia z tej karty są używane jako domyślne podczas importowania nowego
pacjenta. Indywidualne ustawienia kompensacji kąta dla danego pacjenta można określić na
karcie Set Positioning Defaults dostępnej z poziomu Patient Settings (patrz str. 145). 

UWAGA: Należy aktywować obie opcje:
• Robotic Tilt enabled w obszarze Automatic Angular Compensation w ustawieniach

ogólnych oraz
• Couch Top Pitch/Roll w ustawieniach pacjenta,

aby każda z nich zadziałała. 

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że moduł ExacTrac Robotics jest w położeniu zerowym przed
wyłączeniem opcji „Robotic Tilt enabled” w opcji ExacTrac General Settings. W
przeciwnym razie moduł ExacTrac Robotics pozostanie w pozycji wychylonej po
wyłączeniu systemu ExacTrac.

PerfectPitch

Jeżeli użytkownik ma konfigurację PerfectPitch z ADI 3.0, można ją uruchomić na karcie Tilt
Module.

Rysunek 50 

Ustawienia ogólne
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Element Funkcja

PerfectPitch Tilt enabled

Umożliwia użycie modułu PerfectPitch do korekcji kątów przechyłów
bocznych i wzdłużnych.
UWAGA: Można użyć tego ustawienia, aby wyłączyć moduł Perfect-
Pitch w przypadku awarii urządzenia itp. 

UWAGA: Ustawienia z tej karty są używane jako domyślne podczas importowania nowego
pacjenta. Indywidualne ustawienia kompensacji kąta dla danego pacjenta można określić na
karcie Set Positioning Defaults dostępnej z poziomu Patient Settings (patrz str. 145). 

UWAGA: Należy aktywować obie opcje:
• PerfectPitch Tilt enabled w obszarze Automatic Angular Compensation w ustawieniach

ogólnych oraz
Couch Top Pitch/Roll w ustawieniach pacjenta,

aby każda z nich zadziałała. 

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że moduł PerfectPitch jest w położeniu zerowym przed wyłączeniem
opcji „PerfectPitch Tilt enabled” w opcji ExacTrac General Settings.

Potwierdzanie wyboru

Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk Apply.
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7.1.5 Ustawienia wstępne generatora

Dostęp do ustawień wstępnych generatora

Opcje

Aby uzyskać dostęp do wstępnych ustawień energetycznych generatorów rentgenowskich, nale-
ży otworzyć kartę Generator Presets w oknie dialogowym General Settings.

Karta Generator Presets

Rysunek 51 

Opcje

Aby dodać ustawienie wstępne dla rentgenografii dla określonego typu leczenia, należy nacis-
nąć Add Preset i wprowadzić nazwę i wartość.

Aby usunąć ustawienie wstępne, należy je wybrać i nacisnąć Delete Preset.

Aby zmienić ustawienie wstępne, należy je wybrać i nacisnąć Edit Preset.

Ostrzeżenie
Wstępnie zdefiniowane ustawienia rentgenowskie muszą zostać zweryfikowane i
dostosowane odpowiednio do leczenia pierwszego pacjenta za pomocą schematu
postępowania podczas konfiguracji elementów rentgenowskich.

Potwierdzanie wyboru

Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk Apply. Następnie można otworzyć inną kartę
okna dialogowego lub nacisnąć przycisk OK, aby zamknąć to okno.

Ustawienia ogólne
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7.2 Menedżer użytkowników
7.2.1 Konfiguracja uprawnień i haseł

Informacje ogólne

Administrator sieci szpitalnej może skonfigurować wybranych lekarzy jako użytkowników
zarejestrowanych z:
• uprawnieniami do zatwierdzania, aby mogli zatwierdzać fuzję obrazów np. do celów

rozliczania;
• uprawnieniami do kalibracji, np. dla lekarzy;
• podstawowymi uprawnieniami dla standardowych użytkowników, jak np. terapeuci.

UWAGA: Konta użytkowników może dodawać, modyfikować i usuwać wyłącznie administrator
systemu ExacTrac. Konto administratora jest fabrycznie skonfigurowane przez dział pomocy
technicznej firmy Brainlab i nie można go usunąć. 

Dostęp do ustawień haseł

Opcje

Aby zarządzać użytkownikami, należy wybrać opcję User Manager na karcie System Settings.

Menedżer użytkowników

Rysunek 52 

Dodawanie nowego użytkownika

Przebieg procedury

1. Należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami do zarządzania użytkownikami.

2. Nacisnąć Add User. Wyświetli się okno dialogowe.

3. W polu User Name należy wpisać nazwę użytkownika.
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Przebieg procedury

4. Wpisać stosowne hasło w polu Password, a następnie jeszcze raz to samo hasło w polu
Retype Password jako potwierdzenie.

5. Nacisnąć Save. Wyświetli się okno dialogowe User Rights.

6. Aktywować pola wyboru, aby nadać nowemu użytkownikowi uprawnienia. Nacisnąć Do-
ne, aby dodać nowego użytkownika do listy Registered Users.

7. Aby zamknąć to okno dialogowe, nacisnąć przycisk Done.

UWAGA: Podczas wpisywania haseł należy pamiętać o tym, że jest w nich rozróżniana wielkość
liter. 

Dodatkowe funkcje

Po zaznaczeniu użytkownika na liście można także go usunąć, naciskając przycisk Remove
User, oraz zmienić jego hasło, naciskając przycisk Change Password i wpisując nowe hasło.

Menedżer użytkowników
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7.3 Informacje o ExacTrac

Informacje o produkcie i licencji

Na karcie System Settings można także wyświetlić informacje o aktualnej wersji
oprogramowania ExacTrac i o funkcjach w ramach licencji, które są aktualnie zainstalowane:

Rysunek 53 
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Informacje o ExacTrac
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8 DEFINIOWANIE USTAWIEŃ
DANYCH PACJENTA

8.1 Wczytywanie pliku pacjenta
8.1.1 Ręczne wczytywanie pliku pacjenta

Przed rozpoczęciem

Przed otwarciem pliku pacjenta należy się upewnić, że system jest poprawnie skalibrowany (patrz
str. 327).

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem pozycjonowania pacjenta należy zawsze zweryfikować dokładność
kalibracji systemu przy użyciu funkcji codziennego sprawdzania, zwłaszcza jeśli wcześniej
doszło do zderzenia między urządzeniami, np. płaskimi panelami a rynienką ściekową.

Wybór pacjenta w systemie ExacTrac

Rysunek 54 
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Procedura wczytywania danych pacjenta do systemu ExacTrac

Przebieg procedury

1. Na karcie Select Patient wybrać żądanego pacjenta.

2. Nacisnąć przycisk Open Patient, aby potwierdzić wybór pacjenta i wczytać jego dane do
systemu ExacTrac.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Upewnić się, że w oknie dialogowym otwierania pacjenta są wyświetlone poprawne dane
pacjenta (jego identyfikator, imię i nazwisko oraz data planu).

Ostrzeżenie
Upewnić się, że do systemu ExacTrac i akceleratora liniowego jest wczytany ten sam plan
leczenia, oraz zweryfikować poprawność współrzędnych izocentrum, porównując je z
wydrukiem z systemu planowania leczenia. Jest to szczególnie istotne, jeśli plan leczenia
był aktualizowany np. w związku ze zderzeniem między gantrą a stołem, zmniejszeniem
guza lub planowaniem zwiększenia dawki.

Ostrzeżenie
Upewnić się, że w klinice jest przyjęta właściwa procedura służąca do weryfikacji, czy do
systemu ExacTrac jest wczytany ten sam plan leczenia co do akceleratora liniowego.
Upewnić się, że jeżeli plan leczenia został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu
ExacTrac, plan na stacji roboczej ExacTrac także zostanie zmodyfikowany.

Importowanie danych pacjenta

Jeśli wymagany pacjent nie figuruje na liście Patient List, można zaimportować dane.
Patrz str. 389.

Wczytywanie pliku pacjenta
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8.1.2 Automatyczne wczytywanie pacjenta do systemów firmy Varian

ARIA

Jeżeli system ExacTrac jest wykorzystywany na akceleratorze Varian Clinac lub Varian TrueBeam
wyposażonym w interfejs ADI oraz system ARIA jako system Record and Verify, ExacTrac
automatycznie otwiera odpowiedni zestaw danych, gdy pacjent zostanie wczytany na
akceleratorze liniowym, a oprogramowanie ExacTrac jest otwarte na karcie Select Patient.
System ExacTrac prosi o otwarcie plików odpowiedniego pacjenta. DICOM PLAN UID zapewnia,
że otwarte są prawidłowe i odpowiednie dane.

Rysunek 55 

MOSAIQ

Jeżeli system ExacTrac jest wykorzystywany na akceleratorze Varian Clinac lub Varian TrueBeam
wyposażonym w interfejs ADI i system MOSAIQ jako system Record and Verify, wykonane musi
być mapowanie wiązki, zanim możliwe będzie automatyczne wczytywanie plików pacjenta (patrz
str. 134). Jeżeli mapowanie wiązki istnieje dla pacjenta, którego pliki są otwarte na akceleratorze
liniowym, a oprogramowanie ExacTrac jest otwarte na karcie Select Patient, ExacTrac
automatycznie otwiera odpowiedni zestaw danych. Użytkownik jest proszony o otwarcie plików
pacjenta.

Rysunek 56 

DEFINIOWANIE USTAWIEŃ DANYCH PACJENTA

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 133



8.1.3 Mapowanie wiązki dla systemów firmy Varian z systemem MOSAIQ

Informacje ogólne

Gdy plan DICOM jest importowany do systemu MOSAIQ, MOSAIQ zmienia UID danej wersji
planu. System ExacTrac nie może odzyskać planu z systemu MOSAIQ po modyfikacji. Dlatego
plany po stronie systemu ExacTrac i po stronie akceleratora liniowego są inne.
Proces mapowania wiązki zapewnia automatyczne wczytywanie plików pacjenta i sprawdzanie
spójności wiązki/izocentrum. Mapowanie wiązki musi być przeprowadzone jeden raz dla każdego
pacjenta przed pierwszym leczeniem, ale może być otwarte i zmienione w dowolnym późniejszym
momencie.
UWAGA: Jeżeli dane pacjenta zostały zmodyfikowane w systemie MOSAIQ i muszą być
ponownie zaimportowane do systemu ExacTrac, stare dane pacjenta muszą zostać skasowane
przed importem. Dzięki temu można uniknąć trudności podczas procesu mapowania wiązki. Jeśli
uruchomiona jest usługa Dicom Proxy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab. 

Lista pacjentów filtrowana według ID pacjenta

Rysunek 57 

Standardowy schemat postępowania

Przebieg procedury

1.
Jeżeli pliki pacjenta są otwarte na akceleratorze liniowym, ExacTrac sprawdza, czy dla
tego pacjenta istnieje już mapowanie wiązki. W oprogramowaniu ExacTrac aktywna musi
być karta wyboru pacjenta.

Wczytywanie pliku pacjenta
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Przebieg procedury

2.

• Jeżeli nie ma mapowania wiązki, lista pacjentów na stronie wyboru pacjentów jest filtro-
wana według ID pacjenta. Tylko pacjenci z określonym ID pacjenta są ujęciu na liście
pacjentów. Aby usunąć filtrowanie, należy nacisnąć Remove Filter. Za pierwszym ra-
zem pliki pacjenta muszą zostać wybrane i otworzone ręcznie w systemie ExacTrac. W
takim wypadku okno mapowania wiązki otwiera się automatycznie po zakończeniu us-
tawień dla pacjenta po raz pierwszy.

• Jeżeli dla tego pacjenta istnieje już mapowanie wiązki, jego pliki zostają otwarte auto-
matycznie (patrz str. 133).

• Jeżeli dla odpowiedniego pacjenta mapowanie wiązki zostało już przeprowadzone, ale
UID wersji planu zostało zmienione w systemie MOSAIQ po procedurze mapowania,
lista pacjentów na stronie wyboru pacjenta jest filtrowana według ID pacjenta. W oknie
mapowania wiązki wszystkie wiązki z planu ExacTrac są wymienione w kolorze poma-
rańczowym w głównym polu, co oznacza, że zostały wcześniej zmapowane.

3.

W oknie mapowania wiązki wszystkie wiązki z planu ExacTrac są wymienione w kolorze
szarym w głównym polu, co oznacza, że nie zostały jeszcze zmapowane. Pomarańczowy
kolor wiązek w polu głównym oznacza, że zostały wcześniej zmapowane, ale UID wersji
planu zostało zmienione w systemie MOSAIQ.
Aby przeprowadzić mapowanie wiązki, należy przygotować wiązkę na akceleratorze linio-
wym.
Właściwości wiązki (patrz poniżej) z planu MOSAIQ na akceleratorze liniowym są porów-
nywane z właściwościami wiązek dla wiązek ujętych na liście w systemie ExacTrac. Je-
żeli dokładnie jedna wiązka w planie ExacTrac odpowiada wiązce przygotowanej na ak-
celeratorze liniowym, zostanie automatycznie zmapowana i zmienia kolor na niebieski.
Jeżeli do planu ExacTrac pasuje kilka wiązek pod względem właściwości wiązki, mapo-
wanie jest ustalane dla pierwszej pasującej wiązki. Użytkownik zostanie powiadomiony o
wielu opcjach mapowania. Dodatkowo informacje o numerze i nazwie wiązki z systemu
MOSAIQ są dodawane na liście dla tej wiązki.
UWAGA: Firma Brainlab zaleca przeprowadzanie mapowanie wiązki dla wszystkich wią-
zek po kolei, aby zapewnić bezpieczne i szybkie leczenie w przyszłości. 

Należy przeprowadzić przygotowanie wiązki dla każdej wiązki terapeutycznej w planie
MOSAIQ na akceleratorze liniowym, jeśli jest to odpowiednie.

4. Każda wiązka jest automatycznie mapowana w systemie ExacTrac, o ile znajduje się na
liście, jest unikalna, a właściwości wiązki się zgadzają.

5. Jeżeli przygotowana wiązka nie może zostać zmapowana, zostaje ujęta w drugiej tabeli,
w kolorze czerwonym.

6.
Po zakończeniu mapowania wiązek należy kliknąć Done i zatwierdzić mapowanie planu.
Mapowanie wiązki jest przechowywane do przyszłych terapii tego pacjenta (automatycz-
ne wczytywanie pacjenta i sprawdzanie spójności wiązki/izocentrum).

7.

Ekran mapowania wiązki zostaje zamknięty i wyświetlana jest strona pozycjonowania ter-
mowizyjnego (IR). Należy przeprowadzić terapię tak jak zwykle. Informacje z mapowania
wiązki są teraz wykorzystywane do sprawdzania spójności wiązki/izocentrum podczas le-
czenia i do automatycznego otwierania pacjenta. Patrz str. 196.

Właściwości wiązki są następujące:
• identyfikator pacjenta,
• współrzędne izocentrum (w standardzie DICOM) (0,0,0 jeżeli nie istnieje),
• kąt wychylenia stołu,
• planowany ruch gantry (kąt rozpoczęcia i kąt zatrzymania / kierunek rotacji; 0/brak, gdy nie

istnieje),
• nazwa wiązki.

UWAGA: Należy zweryfikować poprawność zaimportowania współrzędnych izocentrum w
standardzie DICOM do systemu MOSAIQ. Jeżeli brakuje współrzędnych, należy spróbować
wyeksportować także zestaw TK i struktur z iPlan RT do systemu MOSAIQ. 

DEFINIOWANIE USTAWIEŃ DANYCH PACJENTA

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 135



Schemat postępowania

Open Patient on 
Truebeam

Does a plan 
mapping exist for 

that patient?

No

Automatic patient 
loading in 
ExacTrac

Yes

Open 
corresponding 

patient manually in 
ExacTrac

Filter of 
patient list 

by patient ID 
in ExacTrac

Beam 
mapping 

window opens 
autom.

Prepare beam on 
Truebeam

Does a unique 
matching beam 

exist in ExacTrac 
plan?

Beam mapped 
automatically in 

ExacTrac
Yes

Beam listed in red 
in ExacTrac in a 
separate table

No

Repeat for each beam

Beam 
mapping 
saved in 
xml file

Press „Done“ 
button to finish 
beam mapping

Mapping finished

Want to repeat/
reset beam 
mapping?

Press in the 
„Beam“ field Yes

Treat the patient 
as usual.

No

Press „Reset“ in 
Beam Mapping 

Window

Approve beam 
mapping

Rysunek 58 
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Okno dialogowe Beam Mapping

①

②
③

④
⑦

⑤

⑥

⑧

Rysunek 59 

Nr Element Funkcja/zastosowanie

① Informacje o pacjencie
Należy użyć tych informacji, aby upewnić się, że mapowa-
ny jest właściwy pacjent (ten sam, którego plik jest otwarty
na akceleratorze liniowym).

② Wiązka w kolorze niebie-
skim Wiązka zmapowana.

③ Wiązka w kolorze szarym Wiązka niezmapowana.

④ Wiązka w kolorze czerwo-
nym Wiązka, której nie można zmapować.
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Nr Element Funkcja/zastosowanie

⑤ Wiązka w kolorze pomarań-
czowym

Wiązka, która została już zmapowana, ale chwilowe UID
planu zostało zmienione w systemie MOSAIQ.

⑥ Done Potwierdza i zachowuje zmapowany plan.

⑦ Cancel
Okno mapowania wiązki zostanie zamknięte bez zapisywa-
nia zmapowanych wiązek. Wszystkie zmiany zostaną utra-
cone.

⑧ Reset

Mapowanie zostanie cofnięte dla wszystkich zmapowanych
wiązek w oknie i wszystkie wiązki będą wyświetlane po-
nownie na szaro. Mapowanie wiązek należy zacząć od po-
czątku.

Modyfikowanie mapowania wiązek

W dowolnej chwili można uzyskać dostęp do okna dialogowego mapowania wiązek, aby
zmodyfikować lub powtórzyć proces mapowania wiązki.

Przebieg procedury

1.

Kliknąć … w polu wiązki z ExacTrac:

2.

Kliknąć Mapping w oknie dialogowym, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego mapo-
wania wiązek:

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że plan zmapowany w ExacTrac odpowiada planowi otwartemu w
akceleratorze liniowym.

Uwagi ogólne

• Po wyeksportowaniu planu z systemu planowania leczenia do systemu MOSAIQ i ExacTrac
właściwości wiązki nie muszą być zmieniane w MOSAIQ (nazwa wiązki, rotacja stołu, kąt
gantry itp.). ExacTrac potrzebuje dokładnie takich samych właściwości wiązki jak MOSAIQ,
gdyż w przeciwnym razie wiązki nie mogą być zmapowane.

• Jeżeli do leczenia potrzebne są pola konfiguracyjne, muszą być dodane do planu w systemie
MOSAIQ zanim wykonane zostanie mapowanie wiązki. Są one uwzględniane w planie jako
nieznane wiązki i muszą zostać ręcznie zatwierdzone (nacisnąć F8, patrz str. 204). Należy
zapewnić poprawność wybranej wiązki oraz izocentrum, a także kąta stołu, gdyż w tym
przypadku ExacTrac nie weryfikuje ich. Patrz str. 197. F8 należy używać wyłącznie dla wiązki
konfiguracyjnej.

• Po wykonaniu mapowania wiązki plan może być zmieniony w systemie MOSAIQ. Wszelkie
zmiany (takie jak wykluczenie wiązki, dodanie wiązki/pola konfiguracyjnego) prowadzi do
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powstania nowego chwilowego UID planu, którego ExacTrac nie rozpoznaje. W tym wypadku
istniejące mapowanie wiązki musi zostać zresetowane i wykonane ponownie.

• Jeżeli dowolna prawdziwa zmiana MUSI być wprowadzona do planu, należy wykonać te
zmiany w systemie do planowania leczenia i ponownie wyeksportować zmodyfikowany plan do
MOSAIQ oraz ExacTrac i wykonać nowe mapowanie wiązki, aby zapewnić odpowiadające
sobie plany po obu stronach. Podczas eksportu z iPlan RT liczba zliczeń CourseID musi
zostać zwiększona o jeden (patrz str. 389).

• Za każdym razem, gdy wiązka jest przygotowana na akceleratorze liniowym i ExacTrac
wyświetla unknown beam (to nie jest zmapowana wiązka dla znanego izocentrum) lub wrong
plan (dla izocentrum nie zmapowano żadnej wiązki lub właściwości wiązki są inne), należy
najpierw upewnić się, że wczytany został właściwy pacjent i plan.
- Jeżeli wiązka nie została wcześniej zmapowana, należy zmodyfikować mapowanie wiązki,

jak opisano na str. 138, i zmapować wiązkę.
- Jeżeli zmieniono parametry wiązki i wyeksportowano tylko do systemu MOSAIQ, należy

wyeksportować wiązkę także do ExacTrac i ponownie przeprowadzić całe mapowanie
wiązki.

- Tylko w przypadku, gdy wiązka nie może zostać zmapowana, można zatwierdzić ją ręcznie
(F8). W takim przypadku należy szczególnie dokładnie zadbać o poprawność wybranej
wiązki oraz izocentrum, a także kąta stołu, gdyż w tym przypadku ExacTrac ich nie
weryfikuje (patrz str. 197).

Ostrzeżenie
Ręczna autoryzacja może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy nie można tego
uniknąć. Za każdym razem, gdy zachodzi konieczność ręcznego autoryzowania wiązki
przez wciśnięcie F8, należy dokładnie sprawdzić, czy pacjent jest poprawnie ułożony pod
względem wybranej wiązki, izocentrum oraz kąta stołu, ponieważ w tym wypadku ExacTrac
tego nie weryfikuje.
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8.1.4 Otwieranie pacjenta na potrzeby planu z wieloma izocentrami

Otwieranie pacjenta na potrzeby planu z wieloma izocentrami (TrueBeam)

Aby otworzyć plik pacjenta na potrzeby planu z wieloma izocentrami (np. z Eclipse):

Przebieg procedury

1.

Wybrać plik pacjenta, który ma być poddany leczeniu, w aplikacji do terapii TrueBeam i
otworzyć plik pacjenta do celów leczenia.
ExacTrac wyświetla plan dla wybranego pacjenta w oknie dialogowym ADI Open Pa-
tient, jeżeli jest w bazie danych ETX.

2.
Wybrać miejsce poddawane terapii (izocentrum) w aplikacji do terapii.
ExacTrac otrzymuje zaktualizowany plan / informacje o pacjencie.

3.
Nacisnąć przycisk Open w oknie dialogowym ADI Open Patient.
Plany zarówno w ExacTrac jak i na akceleratorze liniowym TrueBeam odpowiadają sobie
wzajemnie.

Otwieranie pliku pacjenta na potrzeby planu z wieloma izocentrami (Novalis Tx)

Aby otworzyć plik pacjenta na potrzeby planu z wieloma izocentrami (np. z Eclipse):

Przebieg procedury

1.

Wybrać plik pacjenta, który ma być poddany leczeniu, na konsoli Novalis Tx 4D i otwo-
rzyć plik pacjenta do celów leczenia.
ExacTrac wyświetla plan dla wybranego pacjenta (pierwsze miejsce poddawane terapii)
w oknie dialogowym ADI Open Patient, jeżeli jest w bazie danych ETX.

2. Aby wykonać leczenie pierwszego miejsca (izocentrum), należy kliknąć Open w oknie
dialogowym ADI Open Patient.

3.

Aby wykonać leczenie drugiego, trzeciego itd. miejsca poddawanego terapii, należy klik-
nąć Cancel w oknie dialogowym ADI Open Patient i ręcznie otworzyć odpowiedni plan
dla tego pacjenta.
Gdy wiązka jest przygotowana, system ExacTrac wyświetla na ekranie pozycjonowania
informację, czy plany wczytane na akceleratorze liniowym i w systemie ExacTrac wza-
jemnie sobie odpowiadają (patrz str. 196).
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8.2 Ustawienia danych pacjenta

Informacje ogólne

Gdy dane pacjenta są wczytywane po raz pierwszy po imporcie, automatycznie otwiera się
kreator ustawień pacjenta, gdzie można modyfikować ustawienia domyślne, aby dostosować je do
wybranego pacjenta.
Wymagane ustawienia różnią się w zależności od tego, jaka terapia ma być wykonywana.

Modyfikacja ustawień pacjenta

Ustawienia pacjenta można skonfigurować przed rozpoczęciem właściwej terapii; są one
zapisywane, aby można z nich było korzystać w późniejszych frakcjach terapii.

Opcje

Aby zmodyfikować określone ustawienia po tym, jak zostały już raz skonfigurowane, należy na-
cisnąć Patient Settings na karcie Select Patient (patrz poniższa tabela).

Jeśli dane pacjenta są wczytywane po ukończeniu przynajmniej jednej frakcji terapii, zostanie
tylko wyświetlony komunikat, aby wybrać izocentrum, które ma być aktualnie leczone.
Dla pacjentów, u których istnieje tylko jedno izocentrum, ExacTrac automatycznie przechodzi do
wstępnego układania na postawie termowizji (IR).

Dostępne ustawienia

Ustawienia Czy dostępne także po kliknięciu Patient Set-
tings?

Wskazania leczenia Nie

Położenia markerów naskórnych Tak

Wartości domyślne pozycjonowania Tak

Ustawienia DRR Tak

Położenia markerów podskórnych Tak

Wyznaczanie wirtualnego izocentrum Tak

Wybór bieżącego izocentrum
Nie (zmiany można jednak dokonać w każdej chwili
za pomocą przycisku Select Isocenter na panelu
nawigacyjnym)

Ustawienia pacjenta warunkują pewne parametry, które bezpośrednio wpływają na
pozycjonowanie pacjenta. Firma Brainlab zdecydowanie zaleca, aby te ustawienia były
określane przez lekarza lub fizyka, który utworzył dany plan leczenia.

Sprawdzenie wiarygodności

Kontrola wiarygodności ExacTrac identyfikuje nieprawdopodobne ustawienia pacjenta. Jeżeli
wartości ustawień dokładności pozycjonowania są poza progiem wiarygodności, wyświetlone
zostanie ostrzeżenie.
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Rysunek 60 
Wszystkie ustawienia dokładności pozycjonowane zostaną przywrócone do wartości domyślnych,
a użytkownik zostanie przekierowany ponownie do kreatora ustawień pacjenta.
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8.3 Wskazania leczenia
8.3.1 Określanie wskazań leczenia

Informacje ogólne

Pierwszy etap kreatora ustawień pacjenta umożliwia generowanie statystyki dotyczącej terapii
przeprowadzonych za pomocą systemu ExacTrac.

Ekran Set Indication

Rysunek 61 

Wybieranie wskazania

Przebieg procedury

1. Z listy wyświetlonej na ekranie Set Indication wybrać odpowiednie wskazanie leczenia.

2. Po dokonaniu wyboru nacisnąć przycisk Next, aby potwierdzić ustawienia i przejść do na-
stępnego ekranu kreatora.
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8.4 Definiowanie lekarza

Informacje ogólne

Ten etap kreatora ustawień pacjenta pozwala przypisać do pacjenta imię i nazwisko lekarza
prowadzącego.

Set Assigned Physician

Rysunek 62 

Przypisywanie lekarza

Procedura

Wybrać nazwisko lekarza z listy rozwijanej.

Definiowanie lekarza
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8.5 Ustawianie wartości domyślnych
pozycjonowania

Informacje ogólne

Na tym etapie można dostosować wartości tolerancji dokładności, które są zapisywane i
stosowane do tego pliku pacjenta.
UWAGA: Opisane tu zachowanie związane ze znakiem OK dotyczy systemu ExacTrac 6.1,
ExacTrac 6.2 i ExacTrac 6.5 (oraz wszystkich wersji nowszych niż ExacTrac 6.0.3). Dla tych
wersji uwzględniane są także odchylenia rotacyjne. Odpowiednie informacje dotyczące
wcześniejszych wersji znajdują się w Klinicznej instrukcji obsługi, ExacTrac 6.0, wydanie 1.1
lub 1.2. 

Ekran Set Positioning Defaults

Ten ekran jest opisany szczegółowo na kolejnych stronach.

Rysunek 63 

Wybór układu odniesienia

Preferowany układ odniesienia należy wybrać w obszarze Positioning based on…:
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①

②

③

Rysunek 64 

④

Rysunek 65 

⑤

Rysunek 66 

Nr Element Funkcja/zastosowanie

① Body Marker Configura-
tion

Umożliwia pozycjonowanie pacjenta w trakcie terapii poza-
czaszkowych na podstawie określonych markerów naskór-
nych.
Podczas terapii mogą być wykrywane ruchy pacjenta, ale ru-
chy oddechowe mogą pogorszyć dokładność pozycjonowa-
nia. 
Markery naskórne mogą także służyć do wstępnego pozycjo-
nowania pacjenta w izocentrum.

Ustawianie wartości domyślnych pozycjonowania
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Nr Element Funkcja/zastosowanie

② Reference Star/Array

Do pozycjonowania stołu terapeutycznego na potrzeby korek-
cji rentgenowskiej można użyć następujących produktów:
• Krzyżak i ramię do pozycjonowania ET
• Układ pozycjonowania i ramię pozycjonujące ET

UWAGA: Tę opcję należy wybrać także w przypadku, gdy sto-
sowana jest rama referencyjna firmy Elekta (patrz str. 193). 

③ Cranial Positioning Array

W trakcie leczenia głowy i szyi do lokalizowania można użyć
układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii. 
Jeżeli plan leczenia oparty jest na zlokalizowanym zestawie
danych, ta opcja zostanie wybrana automatycznie (patrz ④).
Aby wykonać bezramowy schemat postępowania z niezlokali-
zowanymi danymi pacjenta, należy wykonać czynności opisa-
ne poniżej.

⑤ Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Patrz Cranial Positioning Array powyżej. Ta opcja jest poka-
zana w oknie Set Positioning Defaults jedynie wtedy, gdy le-
czenie pacjenta zostało zaplanowane za pomocą systemu do
planowania leczenia innej firmy i zeskanowane przez bezra-
mowy lokalizator TK / Angio i pozycjoner celu do SRS fir-
my Brainlab.

Radiochirurgia bezramowa dla niezlokalizowanych danych pacjenta

Aby umożliwić bezramowe leczenie w przypadku niezlokalizowanych danych pacjenta, ustawiona
musi być zależność pomiędzy skanem TK pacjenta, szczególnie izocentrum pacjenta, a
bezramowym czaszkowym układem pozycjonowania. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia
należy przeprowadzić fuzję przechowywanego wewnętrznie skanu TK bezramowej podstawy SRS
oraz skanu pacjenta. Fuzja musi być wykonana jeden raz dla każdego pacjenta (przed pierwszą
sesją terapeutyczną).
Schemat postępowania w zabiegach bezramowych ma następujące cechy:
• automatyczne wstępne pozycjonowanie,
• niskie wartości progowe dokładności,
• wymagana weryfikacja po początkowej korekcji.

Warunki wstępne:
• do unieruchomienia użyty jest system maski SRS firmy Brainlab;
• bezramowa podstawa maski SRS firmy Brainlab jest widoczna na skanie TK pacjenta;
• bezramowy lokalizator TK / Angio oraz pozycjoner celu do SRS firmy Brainlab nie są

wymagane do badania TK;
• odpowiednia licencja jest dostępna.

Planowanie leczenia można przeprowadzić w dowolnym systemie do planowania leczenia.
Lokalizacja w iPlan RT Image nie jest wymagana.

Przebieg procedury

1. Wybrać Cranial Positioning Array jako układ odniesienia.
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Przebieg procedury

2.

Kliknąć Yes w komunikacie, aby potwierdzić wykrycie bezramowej podstawy maski
SRS.

• Yes: prowadzi na stronę fuzji, umożliwiającą połączenie za pomocą fuzji skanu TK pa-
cjenta oraz przechowywanego skanu TK podstawy maski SRS firmy Brainlab.

• No: ustawia czaszkowy układ pozycjonujący jako odniesienie IR, ale bez związku z izo-
centrum pacjenta.

3.

Kliknąć Automatic, aby rozpocząć fuzję podstawy maski/TK.

Ustawianie wartości domyślnych pozycjonowania
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Przebieg procedury

4.

Dokładnie zweryfikować wynik fuzji maski SRS firmy Brainlab za pomocą suwaka Over-
lay. VOI (volume of interest, objętość zainteresowania) jest ustawiana na objętość pod-
stawy maski SRS, aby poprawić wynik fuzji (może być wyświetlona po aktywacji opcji
Show VOI). Objętość pokazana w widoku 3D w prawym górnym polu może być obracana
poprzez przeciąganie kursorem myszy ①. Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji
fuzji – patrz str. 258.

①

5.

Po zakończeniu fuzji pole Positioning based on… ustawiane jest jako Cranial Positio-
ning Array (Frameless, Fused). Aby zmienić układ odniesienia do pozycjonowania, na-
leży ponownie zaimportować dane.

Dokładność pozycjonowania

① ②

Rysunek 67 
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Element Funkcja/zastosowanie

Dokładność jest uważana za dopuszczalną, jeżeli wartości wektora
przesunięcia (wynikowy wektor przesunięcia w kierunku pionowym,
wzdłużnym i bocznym) oraz każdego z kątów Long., Lat. i Couch
Angle są poniżej wartości progowych ustawionych w polach ①.
UWAGA: W przypadku przesunięć znak OK zależy od długości wek-
tora i pasków odległości dla poszczególnych wartości. Może być tak,
że wszystkie paski odległości pokazują OK, ale ikona OK nie jest
wyświetlona. W takim przypadku należy ręcznie przesunąć stół bliżej
położenia 0. 

System ostrzega o zmniejszonej dokładności, jeżeli wykryje odchyle-
nie pomiędzy wartością progową zdefiniowaną dla zakresu OK ① a
wartością progową zdefiniowaną dla zakresu Low Accuracy ② dla
odchyleń translacyjnych i rotacyjnych.
Aby uzyskać stosowną precyzję, górna wartość progowa wykrywania
markera naskórnego powinna być jak najniższa.

Uważa się, że dokładność jest niska, jeżeli wartości uzyskane dla
odchyleń translacyjnego i rotacyjnego są większe niż wartości progo-
we podane w polach ②.

UWAGA: Te ustawienia precyzji odnoszą się tylko bieżącego pliku pacjenta. Aby uzyskać dostęp
do domyślnych ustawień dokładności dla pozycjonowania na podstawie markerów naskórnych –
patrz str. 119. 

Ruchy oddechowe

Ruchy oddechowe mogą zniekształcić pozycjonowanie uzyskane na podstawie markerów
naskórnych. W związku z tym należy unikać bardzo niskich i bardzo wysokich wartości
progowych, ponieważ może to uniemożliwić poprawne pozycjonowanie stołu.

Ustawianie progu weryfikacji rentgenowskiej

Rysunek 68 

Ustawianie wartości domyślnych pozycjonowania
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Procedura

Określić maksymalną wartość progową w obszarze X-Ray Verification.
Ta wartość progowa powinna być jak najniższa, aby uzyskać jak największą dokładność pod-
czas standardowej weryfikacji rentgenowskiej (patrz str. 275).
Zdefiniowana wartość progowa wyrażona w mm dotyczy wszystkich odchyleń translacyjnych
(bocznych, wzdłużnych i pionowych). Wartość progowa wyrażona w ° dotyczy wszystkich odchy-
leń rotacyjnych (obrót wokół osi wzdłużnej i poprzecznej oraz kąt stołu) obliczonych dla przesu-
nięć po weryfikacji rentgenowskiej. Jeżeli przynajmniej jedna z wartości translacyjnych lub rota-
cyjnych przekracza określoną wartość progową, wartość jest wyświetlona na czerwono i użyt-
kownik może zastosować przesunięcie (patrz str. 276).

Automatyczna blokada wiązki terapeutycznej

Posiadając aktywną licencję na Automatic Treatment Beam Interlock oraz odpowiednią
konfigurację sprzętową, można aktywować pole wyboru X-ray Monitoring. Ta opcja wstrzymuje
wiązkę MV, jeżeli wartości monitorowania rentgenowskiego są poza dopuszczalnym zakresem i
wyświetlona jest ikona stanu Beam Cut Off.

Jeżeli funkcja wartości odcięcia dla wiązki wstrzyma wiązkę, przed wejściem do sali
terapeutycznej należy upewnić się, że akcelerator liniowy został dezaktywowany.

Ostrzeżenie
Odcięcie wiązki nie może być używane do bramkowania oddechowego.

Ustawianie kompensacji kątowej

Rysunek 69 

Opcje

Jeśli kąty wychylenia mają być korygowane przy użyciu PerfectPitch lub ExacTrac Robotics
(patrz str. 287), należy zaznaczyć pole wyboru Couch Top Pitch/Roll enabled w obszarze Au-
tomatic Angular Compensation.

Jeśli stół ma być automatycznie obracany, należy zaznaczyć pole wyboru Couch Auto Rotation
enabled. 

UWAGA: Jeśli system jest wyposażony w funkcję automatycznego obracania stołu, kąt ustawienia
stołu jest kompensowany tylko raz, po wstępnej korekcji rentgenowskiej. Odchylenia obrotowe
można korygować, o ile ich kąt nie jest większy niż 3°. 

UWAGA: Ustawienia z sekcji Automatic Angular Compensation muszą być zaznaczone
zarówno w ustawieniach pacjenta, jak i ustawieniach ogólnych (patrz str. 123), aby funkcje te były
aktywne. 
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Ustawianie działania weryfikacji rentgenowskiej

Weryfikacja rentgenowska jest opcjonalna w przypadku większości schematów postępowania.

Rysunek 70 

Opcje

Należy aktywować pole wyboru Force Verification after initial X-ray Correction, jeżeli Exac-
Trac ma żądać weryfikacji rentgenowskiej po wstępnej korekcji rentgenowskiej. Ta funkcja jest
aktywowana domyślnie i zdecydowanie zalecana dla przypadków czaszkowych wykorzystują-
cych Cranial Positioning Array.

Należy aktywować pole wyboru Force Verification after Couch Rotation, jeżeli ExacTrac ma
żądać weryfikacji rentgenowskiej po każdym obrocie stołu o ponad 7°. Ta funkcja jest aktywowa-
na domyślnie i zdecydowanie zalecana dla przypadków czaszkowych wykorzystujących Cranial
Positioning Array.
Przykład: aktywowano Force Verification after Couch Rotation, plan z trzema polami w poło-
żeniach:
Pole A: 0°
Pole B: 5°
Pole C: 10°
Zacząć od pola A, przeprowadzając korekcję i początkową weryfikację, aby ExacTrac miał sta-
tus OK.
Przejść do pola B i obrócić stół. Status OK pozostaje niezmieniony.
Po przejściu do pola C i obróceniu stołu użytkownik zostaje zmuszony do przeprowadzenia we-
ryfikacji.
Po przejściu z powrotem do pola A (po zweryfikowaniu pola C) użytkownik ponownie musi prze-
prowadzić weryfikację.

Ustawianie wartości domyślnych pozycjonowania
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Opcje

Perform IR to X-ray Consistency Check to opcjonalne ustawienie pacjenta, które można wy-
korzystać w przypadku statycznych narzędzi termowizyjnych.
Istnieją 3 możliwe wyniki, gdy przeprowadzana jest weryfikacja rentgenowska:
• Zarówno nowe przesunięcie rentgenowskie, jak i obecne przesunięcie termowizyjne są w gra-

nicach swoich zakresów tolerancji (co wskazują wartości w kolorze niebieskim).
• Nowe przesunięcie rentgenowskie jest w granicach zakresu tolerancji, ale obecne przesunię-

cie termowizyjne nie (co wskazuje wartość w kolorze pomarańczowym).
• Oba przesunięcia (rentgenowskie i termowizyjne) są poza zakresem tolerancji (co wskazują

wartości w kolorze czerwonym).
Sprawdzenie spójności pomiędzy kontrolą termowizyjną a rentgenowską poprawia wynik 2, opi-
sany powyżej. Choć weryfikacja rentgenowska nie wykazuje odchyleń i nie wymaga ruchu stołu,
wartości z pomiarów termowizyjnych wykazują odchylenie od zakresu tolerancji.
Po wybraniu Update IR wartości z fuzji rentgenowskiej zostaną wykorzystane do nadpisania
pasków odchylenia dla wartości termowizyjnych, tak aby pokazywały prawidłowe położenie. Je-
żeli wartości termowizyjne zostaną zaktualizowane wartościami poza zakresem tolerancji dla ter-
mowizji, należy kliknąć Restart positioning po powrocie do ekranu pozycjonowania.

Ta opcja może być pomocna przy dużych kątach stołu, gdyż kamera termowizyjna może mieć
trudności z prawidłowym dostrzeżeniem ułożenia układu, a paski odchylenia termowizyjnego
mogą pokazywać niewielkie odchylenia.
UWAGA: Domyślne ustawienia tej funkcji zależą od tego, czy wykorzystywane są narzędzia IR
lub markery naskórne. Funkcja jest aktywowana automatycznie w przypadku stosowania narzę-
dzi IR. Funkcja jest wyłączona domyślnie w przypadku, gdy stosowane są markery naskórne. 

Potwierdzenie dokonanych ustawień

Aby potwierdzić dokonane ustawienia i przejść do następnego ekranu kreatora, należy nacisnąć
przycisk Next.
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8.6 Używanie wstępnych ustawień generatora
rentgenowskiego

Informacje ogólne

Podczas tego etapu można podjąć decyzję o zastosowaniu wstępnie zdefiniowanych ustawień
generatora rentgenowskiego w zależności od podanego wskazania. (Wstępne ustawienia
rentgenowskie są zdefiniowane w ustawieniach systemu, patrz str. 126.)

Ekran Define X-ray Generator Settings

①

Rysunek 71 

Używanie wstępnych ustawień generatora

Przebieg procedury

1. Wybrać odpowiednie wskazanie z listy dostępnych.

2. Kliknąć dwukrotnie wskazanie, aby skopiować te ustawienia do generatora rentgenow-
skiego.

3.

Ustawienia energetyczne obu lamp rentgenowskich są ze sobą wzajemnie domyślnie po-
łączone. Aby zdefiniować ustawienia niesymetryczne (np. jeżeli objętość tarczowa zlokali-
zowana jest bocznie w ciele pacjenta), należy kliknąć symbol łańcucha ①, aby zdefinio-
wać indywidualne ustawienia energii każdej lampy.

Używanie wstępnych ustawień generatora rentgenowskiego
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Przebieg procedury

4.

Użytkownik jest proszony o potwierdzenie ustawień:

Kliknąć Yes, aby kontynuować.
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8.7 Ustawienia DRR
8.7.1 Określanie ustawień DRR

Informacje ogólne

Na tym etapie można dostosować sposób wyświetlania rekonstrukcji DRR (Digitally
Reconstructed Radiograph, cyfrowo zrekonstruowany radiogram) wygenerowanych na podstawie
zaimportowanych danych TK.

Ustawienia DRR

②

①

Rysunek 72 

Wybieranie izocentrum

Jeśli w zaimportowanych danych TK było określonych wiele izocentrów, należy wybrać
izocentrum, dla którego mają zostać zmodyfikowane ustawienia DRR.

Wyświetlanie obiektów

Nr Element Funkcja

①

Aby wyświetlić kontury obiektów wykrytych w zaimportowa-
nych tomogramach, należy zaznaczyć pole wyboru Contours.
Można dodatkowo poprawić dokładność tego widoku, klikając
Modify DRR Rendering… W oknie dialogowym DRR Rende-
ring Settings można wyświetlać:
• PTV only lub All contours,
• wybrane obiekty jako Outline (na pomarańczowo) lub Solid

(na różowo).

Ustawienia DRR
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Nr Element Funkcja

② Bieżące izocentrum jest wyświetlone jako pomarańczowy
krzyżyk i znajduje się w środku widoku obrazu.

Jeśli zostało utworzone wirtualne izocentrum w celu wykona-
nia rentgenogramu (patrz str. 172), jest ono wyświetlone jako
czerwony krzyżyk w środku widoku obrazu.
Uwaga: Wirtualne izocentra są widoczne tylko wtedy, gdy ten
ekran został otwarty przez wybranie polecenia Patient Set-
tings z ekranu pozycjonowania.

Definiowanie objętości zainteresowania

Objętość zainteresowania (VOI) należy zdefiniować za każdym razem, gdy z rejestracji obrazu
wykluczone mają być pewne elementy kostne. Mogą to być struktury ruchome, które poruszają się
niezależnie od obszaru docelowego (np. obojczyk, dolna szczęka), lub wykazują pewne
odchylenia względem położenia, jakie miały w TK wykorzystanym do planowania (np. niektóre
kręgi z dala od obszaru docelowego, gdy kręgosłup ma inną krzywiznę). Firma Brainlab zaleca
wyświetlenie konturów interesujących użytkownika struktur w widokach objętości, podczas
definiowania VOI.
Aby zdefiniować VOI:

Przebieg procedury

1. Aktywować pole wyboru DRR VOI. 

2.

Za pomocą myszy przeciągnąć krawędzie prostokątów, które są teraz wyświetlane w
trzech widokach, aby zdefiniować sześcienną objętość zainteresowania w formie prosto-
padłościanu.
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Zmiana ustawień kości/tkanek oraz jasności

Modyfikując ustawienia renderowania DRR, można skorygować poziomy jasności oraz kości/
tkanek w wygenerowanych obrazach DRR. Podnosi to jakość późniejszej fuzji obrazów, jeśli np.
obrazy DRR zawierają małe lub cienkie kości.

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć Modify DRR Rendering. Wyświetli się okno dialogowe:

Jeżeli suwak do regulacji kontrastu jest ustawiony na Tissue i włączona jest funkcja VOI,
podczas wyświetlania pełnego obrazu DRR na stronie fuzji wykorzystywane są domyślne
ustawienia kontrastu.

2. Wyregulować położenie suwaków Bone/Tissue oraz Brightness zgodnie z potrzebą, aż
do osiągnięcia odpowiednich poziomów parametrów (Rysunek 73).

3.
• Aby cofnąć zmiany, nacisnąć Cancel.
• Aby przywrócić ustawienia do wartości domyślnych, należy nacisnąć Default.
• Aby potwierdzić ustawienia, nacisnąć Ok.

Ostrzeżenie
Modyfikowanie ustawień LUT i współczynnika gamma wpływa na późniejszą fuzję obrazów,
a w konsekwencji na obliczone przesunięcie korekcyjne. W większości przypadków nie ma
potrzeby modyfikowania domyślnych wartości.

Ustawienia DRR
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Regulacja parametrów kości/tkanek i jasności

① ②

Rysunek 73 

Nr Element

① Niewyraźne struktury kostne

② Wyraźnie widoczne struktury kostne

Potwierdzenie dokonanych ustawień

Aby potwierdzić dokonane ustawienia i przejść do następnego ekranu kreatora, należy nacisnąć
przycisk Next.
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8.8 Ustawienia markerów naskórnych

Informacje ogólne

Ten etap umożliwia dopasowanie zawartości widoku tomogramów i zmodyfikowanie, w razie
potrzeby, informacji o markerach naskórnych.

Ekran Define Body Markers

①

② ③

Rysunek 74 

Nr Element Funkcja

① Select Isocenter Ponieważ markery naskórne mogą być używane we wszyst-
kich izocentrach, to pole jest wyszarzone.

② View Umożliwia skorygowanie obrazu i ustawień wyświetlania.
Patrz str. 161.

③ Body Marker
W razie potrzeby można wykrywać i weryfikować poprawność
wykrycia markerów naskórnych oraz dodawać je i usuwać.
Patrz str. 163.

Potwierdzenie dokonanych ustawień

Aby potwierdzić dokonane ustawienia i przejść do następnego ekranu kreatora, należy nacisnąć
przycisk Next.

Ustawienia markerów naskórnych
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8.8.1 Nawigacja obrazami

Sekcja View

①

② ③

Rysunek 75 

Dostępne widoki obrazu

W lewym dolnym rogu każdego obrazu znajduje się ikona pacjenta wskazująca kierunek widoku.

Nr Element Funkcja

① Axial

Tomogramy osiowe są wyświetlane wraz z następującymi da-
nymi:
• Identyfikator zestawu tomogramów (np. CT#1)
• Numer bieżącego przekroju tomogramu

② Coronal Dostępne są także rekonstrukcje obrazu bocznego i strzałko-
wego.③ Sagittal

Przeglądanie przekrojów tomografii

Przekroje tomografii osiowej można przeglądać przy użyciu suwaka Axial Slices.

Regulowanie powiększenia widoku

Opcja

Powiększenie każdego wi-
doku można regulować przy użyciu ikon lupy

Przesuwanie obrazu

Za pomocą funkcji Crosshair można przesunąć obraz tak, aby określony obszar znalazł się w
środku widoku.
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Przebieg procedury

1. Zaznaczyć pole wyboru Crosshair.

2.

Umieścić kursor myszy na niebieskim krzyżyku, który zostanie wyświetlony.

3. Przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągać niebieski celownik, dopóki wymagany ob-
szar obrazu nie znajdzie się w środku widoku.

4. Wszystkie trzy widoki obrazu zostaną stosownie zaktualizowane.

Wyświetlanie konturów obiektów

Opcje

Aby zostały wyświetlone
kontury obiektów wykrytych
w zaimportowanych tomo-
gramach

należy zaznaczyć pole wyboru Contours.

Dostosowywanie okienkowania obrazów

Każdy widok obrazu zawiera histogram umożliwiający dostosowanie rozkładu poziomów szarości
danych tomogramu. Patrz str. 242.

Ustawienia markerów naskórnych
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8.8.2 Operowanie na markerach naskórnych

Funkcje dotyczące markerów naskórnych

①

②

Rysunek 76 

Sposób przewijania dostępnych markerów

Za pomocą przycisków strzałek można przewijać pomiędzy dostępnymi markerami naskórnymi:

Nr Element Funkcja

①
Wybrany w danej chwili marker naskórny jest wyświetlony w
kolorze jasnoniebieskim, a obok niego jest podany jego iden-
tyfikator.

②

Pozostałe markery naskórne są wyświetlane jako ciemnonie-
bieski krzyżyk lub, zależnie od widoku obrazu, ciemnoniebie-
ski okrąg z krzyżykiem, a obok nich także są podane ich iden-
tyfikatory.

Dodawanie i usuwanie markerów

Opcje

Aby wstawić nowy marker naskórny w miejscu wskazanym przez środek celownika, należy na-
cisnąć przycisk Add.

Aby usunąć wybrany marker naskórny z danych obrazu, należy nacisnąć przycisk Delete.
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Zmienianie położenia markera

Przebieg procedury

1. Przy użyciu dostępnych przycisków strzałek wybrać marker, który ma zostać przemie-
szczony.

2. Nacisnąć przycisk Change Markers.

3. Ustawić wskaźnik myszy na widoku obrazu i przesunąć go do markera, który jest teraz
podświetlony.

4. Przytrzymując lewy przycisk myszy, przeciągać marker do wymaganego położenia na wi-
doku obrazu.

UWAGA: W przypadku terapii opartych na markerach naskórnych zaleca się zdefiniowanie od co
najmniej 5 do 8 markerów naskórnych. 

Przeprowadzanie automatycznego wykrywania markerów

Przebieg procedury

1. Aby widoczne na tomogramach markery naskórne zostały automatycznie wykryte, należy
nacisnąć przycisk Detect Markers.

2. Wszystkie dotychczas wyświetlone markery naskórne zostaną usunięte, a zamiast nich
zostaną wyświetlone tylko markery wykryte w zestawie tomogramów.

3. Wykryte markery naskórne należy przejrzeć, aby zweryfikować ich poprawność.

Markery izocentrum

Markery izocentrum są wyświetlane na potrzeby orientacyjne i nie można ich edytować.

Opcje

Izocentra znajdujące się na bieżącej płaszczyźnie obrazu są wyświetlane jako poma-
rańczowy okrąg z krzyżykiem, a obok nich jest podany identyfikator izocentrum.

Izocentra spoza bieżącej płaszczyzny obrazu są wyświetlane w postaci samego poma-
rańczowego krzyżyka.

Ustawienia markerów naskórnych
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8.9 Położenia markerów podskórnych

Informacje ogólne

Jeśli w trakcie terapii jako punkt odniesienia do pozycjonowania pacjenta mają być używane
markery podskórne, należy określić ich ustawienia w oprogramowaniu ExacTrac.
Ustawienia określone na tym ekranie są później wykorzystywane podczas korekcji rentgenowskiej
ułożenia ciała pacjenta (patrz str. 237).

Ekran Define Implanted Markers

①

②

③

④

Rysunek 77 

Sekcje ekranu

Nr Element Funkcja

① Select Isocenter

W tym polu można wybrać izocentrum, do którego będzie
przypisany marker podskórny. Przesunięcie korekcyjne będzie
wtedy obliczane tylko na podstawie markerów podskórnych
właściwych dla danego izocentrum.

② View Dostosowywanie ustawień obrazu i widoku (patrz str. 166).

③ Implanted Marker Type W tym polu można zdefiniować rodzaj markera podskórnego
(patrz str. 168).

④ Implanted Marker Umożliwia dodawanie, usuwanie i edytowanie markerów pod-
skórnych, gdyby zaszła taka potrzeba.

Potwierdzenie dokonanych ustawień

Aby potwierdzić dokonane ustawienia i przejść do następnego ekranu kreatora, należy nacisnąć
przycisk Next.
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8.9.1 Nawigacja obrazami

Sekcja View

② ③

①

Rysunek 78 

Dostępne widoki obrazu

W lewym dolnym rogu każdego obrazu znajduje się ikona pacjenta wskazująca kierunek widoku.

Nr Element Funkcja

① Axial

Tomogramy osiowe są wyświetlane wraz z następującymi da-
nymi:
• Identyfikator zestawu tomogramów (np. CT#1)
• Numer bieżącego przekroju tomogramu

② Coronal Dostępne są także rekonstrukcje obrazu bocznego i strzałko-
wego.③ Sagittal

Przeglądanie przekrojów tomografii

Przekroje tomografii osiowej można przeglądać przy użyciu suwaka Axial Slices.

Regulowanie powiększenia widoku

Opcja

Powiększenie każdego wi-
doku można regulować przy użyciu ikon lupy

Położenia markerów podskórnych
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Przesuwanie obrazu

Przebieg procedury

1. Zaznaczyć pole wyboru Crosshair.

2.

Umieścić kursor myszy na niebieskim krzyżyku, który zostanie wyświetlony.

3. Przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągać niebieski celownik, dopóki wymagany ob-
szar obrazu nie znajdzie się w środku widoku.

4. Wszystkie trzy widoki obrazu zostaną stosownie zaktualizowane.

Wyświetlanie konturów obiektów

Opcja

Aby wyświetlić kontury obiektów wykrytych w zaimportowanych tomogramach, nale-
ży zaznaczyć pole wyboru Contours.
Na danych TK zostaną wyświetlone dostępne kontury (w tym przypadku na różowo).
UWAGA: Aby widzieć kontury podczas terapii, należy aktywować pole wyboru doty-
czące konturów w Define DDR Settings. 

Dostosowywanie okienkowania obrazów

Każdy widok obrazu zawiera histogram umożliwiający dostosowanie rozkładu poziomów szarości
danych tomogramu. Patrz str. 242.
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8.9.2 Operowanie na markerach podskórnych / stentach

Informacje ogólne

Zasady korzystania z markerów podskórnych są następujące:
• wszystkie markery wszczepione na potrzeby jednej terapii muszą być tego samego rodzaju;
• należy wybrać odpowiedni rodzaj markera w oprogramowaniu;
• dla każdego izocentrum należy osobno określić markery, aby przesunięcie korekcyjne było

poprawnie obliczane;
• jeśli jest używany więcej niż jeden długi marker, należy określić punkty końcowe każdego

markera przed przejściem do następnego;
• do precyzyjnego naświetlania gruczołu krokowego wskazane jest zastosowanie trzech

markerów podskórnych.
Przestrzeganie powyższych zasad jest konieczne, aby umożliwić poprawne pozycjonowanie
pacjenta poprzez automatyczne wykrywanie markerów i obliczenie przesunięcia korekcyjnego.
Więcej informacji dotyczących przesunięcia korekcyjnego, patrz str. 240.

Funkcje dotyczące markerów podskórnych

①

②

③
④

⑤

Rysunek 79 

Markery izocentrum

Markery izocentrum są wyświetlane na potrzeby orientacyjne i nie można ich edytować.

Nr Element Funkcja

①
Wybrane izocentrum jest wyświetlone jako pomarańczowy ok-
rąg z krzyżykiem, a obok niego jest podany identyfikator izo-
centrum.

② Pozostałe izocentra są wyświetlone jako sam pomarańczowy
krzyżyk.

Położenia markerów podskórnych
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Przewijanie dostępnych markerów

Nr Element Funkcja

③ Przewijanie dostępnych markerów podskórnych.

④ Wybrany w danej chwili marker podskórny jest wyświetlony na
jasnozielono, a obok niego jest podany jego identyfikator.

⑤
Pozostałe markery podskórne zostaną wyświetlone w kolorze
ciemnozielonym i obok nich także będzie podany ich identyfi-
kator.

Dodawanie markerów

Przebieg procedury

1. W sekcji Implanted Marker Type wybrać odpowiedni rodzaj markera.

2.

Aby wstawić nowy marker w miejscu wskazanym przez środek celownika, należy nacis-
nąć przycisk Add.
• Short (midpoint used): w przypadku markerów sferycznych lub cylindrycznych krót-

szych niż 5 mm dodawany marker należy umieścić w środku markera podskórnego wi-
docznego na tomogramie.

• Long (both endpoints used): w przypadku markerów dłuższych niż 5 mm dodawany
marker należy umieścić na obu końcach markera podskórnego widocznego na tomo-
gramie. 

Usuwanie markerów

Aby usunąć wybrany marker z danych obrazu, należy nacisnąć przycisk Delete.

Zmienianie położenia markera

Przebieg procedury

1. Przy użyciu dostępnych przycisków strzałek wybrać marker, który ma zostać przemie-
szczony.

2. Nacisnąć przycisk Change Markers.

3. Ustawić wskaźnik myszy na widoku obrazu i przesunąć go do markera, który jest teraz
podświetlony.

4. Przytrzymując lewy przycisk myszy, przeciągać marker do wymaganego położenia na wi-
doku obrazu.

Podczas określania położenia markerów podskórnych należy uważać, aby na
tomogramach z zestawu nie były widoczne żadne artefakty związane z oddechem. Jeśli
badanie było wykonywane na więcej niż jednym wstrzymaniu oddechu, należy sprawdzić,
czy dane TK schodzą się na łączeniach między poszczególnymi zestawami tomogramów.
Jeśli dane się nie schodzą, należy powtórzyć badanie pacjenta.

Kopiowanie markerów

Markery podskórne można kopiować z jednego izocentrum do innego:
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Przebieg procedury

1. W sekcji Isocenter wybrać docelowe izocentrum, do którego zostaną skopiowane marke-
ry.

2. W sekcji Implanted Marker wybrać źródłowe izocentrum, z którego zostaną skopiowane
markery.

3. W sekcji Implanted Marker nacisnąć przycisk Copy.

4.

Jeśli dla docelowego izocentrum były już określone markery podskórne, zostanie wy-
świetlony komunikat informujący o tym, że zostaną one usunięte.
Markery zostaną skopiowane ze źródłowego izocentrum po potwierdzeniu tego komuni-
katu przez naciśnięcie przycisku Yes.

5. Sprawdzić, czy skopiowane markery są poprawnie rozmieszczone.

Stenty

Stenty to cylindryczne markery umieszczone w jamach ciała. Stenty są najczęściej stosowane w
cewce moczowej do leczenia prostaty, a wykorzystuje się np. markery MemoCore™.
Stenty są automatycznie lokalizowane w zestawie danych, na podstawie gęstości, wielkości i
kształtu.
Stenty mogą być wybrane tylko w przypadku, gdy dla pacjenta istnieje tylko jedno izocentrum.

Wykrywanie stentów

Gdy marker jest zdefiniowany jako stent, system automatycznie próbuje wykryć oś główną oraz
środek ciężkości centrum. Oś główna wyświetlona jest jako ciemnoróżowa linia na wszystkich
trzech widokach zestawu danych.

Rysunek 80 
Jeżeli oś nie jest prawidłowo wyrównana względem stentu i/lub środek ciężkości nie jest
poprawnie wykryty, można wybrać funkcję Restrict Search Region by Cuboid, aby zdefiniować
poszukiwaną objętość ręcznie. Firma Brainlab zaleca wykorzystywanie funkcji Restrict Search
Region by Cuboid podczas wykrywania stentów.

Położenia markerów podskórnych
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Rysunek 81 

Ostrzeżenie
Gdy markery typu stent są wykorzystywane do rejestracji rentgenowskiej, należy upewnić
się, że izocentrum umieszczone jest możliwie jak najbliżej osi głównej stentu. Ryzyko
niedokładnego ułożenia ciała pacjenta wzrasta wraz z odległością pomiędzy izocentrum a
osią główną stentu.
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8.10 Wyznaczanie wirtualnego izocentrum

Informacje ogólne

W niektórych terapiach struktury anatomiczne otaczające izocentrum nie nadają się do fuzji
obrazów wymaganej w trakcie korekcji rentgenowskiej (patrz str. 225). Może to być
spowodowane niewystarczającą ilością elementów kostnych lub bliskością ciągu podobnych do
siebie struktur, jak np. kręgi.

Ciąg kręgów

Rysunek 82 

Zapobieganie niepoprawnej fuzji obrazów

Aby zapobiec niepoprawnej fuzji obrazów, należy wyznaczyć wirtualne izocentrum w obszarze o
wystarczająco charakterystycznej anatomii:

Przebieg procedury

1. Wykonać rentgenogramy korekcyjne (patrz str. 215) zgodnie z położeniem wirtualnego
izocentrum, a nie izocentrum terapii.

2. Po udanej fuzji obrazów zostanie obliczone przesunięcie, w wyniku którego pacjent znaj-
dzie się z powrotem w izocentrum terapii.

3. Przeprowadzić weryfikację rentgenowską precyzji pozycjonowania (patrz str. 275) na
podstawie rzeczywistego położenia izocentrum.

Patrz str. 465.

Wyznaczanie wirtualnego izocentrum
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Wyznaczanie wirtualnego izocentrum

①

②

③

④

Rysunek 83 

Nr Element Funkcja

① Obszar Select Isocenter

Jeśli w zaimportowanych danych obrazu było określonych
wiele izocentrów, należy przy użyciu dostępnych w tej sekcji
przycisków ze strzałkami wybrać, które wirtualne izocentrum
będzie wyznaczane.

② Widoki tomogramu
Dostępne są widoki osiowy, boczny i strzałkowy bieżącego
przekroju tomograficznego, na których jest widoczne bieżące
izocentrum.

③ Wskazuje kierunek widoku.

④ Przyciski umożliwiające regulację powiększenia poszczegól-
nych widoków.

Procedura wyznaczania wirtualnego izocentrum

Przebieg procedury

1. Aktywować Use Virtual Isocenter.
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Przebieg procedury

2.

Ustawić wskaźnik myszy na widoku obrazu i przesunąć go do wirtualnego izocentrum,
które zostanie podświetlone na czerwono.

3.

Przytrzymując lewy przycisk myszy, przeciągać wirtualne izocentrum do wymaganego po-
łożenia na widoku obrazu.
Znajdujące się po prawej stronie widoki DRR Preview przedstawiające orientacyjne rent-
genogramy, jakich należy się spodziewać z poszczególnych lamp, będą aktualizowane
według zmieniającego się położenia wirtualnego izocentrum.

Dostosowywanie okienkowania obrazów

Każdy widok obrazu zawiera histogram umożliwiający dostosowanie rozkładu poziomów szarości
danych tomogramu. Patrz str. 242.

Potwierdzenie dokonanych ustawień

Aby potwierdzić dokonane ustawienia i przejść do następnego ekranu kreatora, należy nacisnąć
przycisk Next.

Wyznaczanie wirtualnego izocentrum
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8.11 Wybór izocentrum

Informacje ogólne

Jeśli w zaimportowanych danych obrazu jest wyznaczonych wiele izocentrów, należy wybrać to,
które będzie używane do terapii.

Wybór izocentrum

①

②

③ ④

⑤

Rysunek 84 

Procedura wybierania izocentrum

Izocentrum do terapii należy wybrać przy użyciu przycisków ze strzałkami dostępnych w sekcji
Select Isocenter ①.

Rekonstrukcja zestawu obrazów

Nr Element Funkcja

② Image Set Reconstruc-
tion

Przed poddaniem pacjenta terapii należy zweryfikować po-
prawność obiektów określonych dla danych obrazowych (np.
markery podskórne lub naskórne) i ewentualnych dodatko-
wych zaimportowanych obiektów (np. obiektów systemu
iPlan).

③ Wskazuje kierunek widoku.

④ Axial, Coronal lub Sagit-
tal Wybór rekonstrukcji widoku.

Współrzędne izocentrum

Współrzędne izocentrum ⑤ można wyświetlić w różnych konwencjach współrzędnych.
• Jeżeli dane pacjenta zostały zaimportowane z dowolnego systemu do planowania leczenia

innego producenta, Brainlab Elements lub przez system ARIA, są przedstawione w postaci
Dicom Coordinates.
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①

• Jeżeli dane pacjenta zostały zaimportowane z iPlan RT, są przedstawione w postaci Brainlab
Coordinates.

• Jeżeli dane pacjenta zostały zaimportowane z iPlan RT i zlokalizowane, są przedstawione w
postaci Localizer Coordinates. Współrzędne lokalizatora mają taką samą orientację jak
współrzędne Brainlab. Pokazana kolejność i oznaczenia są różne: A-P = Y; Lateral = X; Vertical
= Z.

UWAGA: Jeżeli dane pacjenta zostały zlokalizowane w iPlan RT, wyeksportowane i
zmodyfikowane w systemie do planowania leczenia innego producenta, a potem zaimportowane
do ExacTrac, są przedstawione w postaci Dicom Coordinates. Należy porównać współrzędne
izocentrum wyświetlone w ExacTrac ze współrzędnymi izocentrum w systemie do planowania
leczenia innego producenta, nie zaś z wydrukiem iPlan RT. 

Poniższy rysunek porównuje różne układy współrzędnych.

Układ współrzędnych IEC 61217 jest opisany szczegółowo na str. 327.

Dostosowywanie okienkowania obrazów

Każdy widok obrazu zawiera histogram umożliwiający dostosowanie rozkładu poziomów szarości
danych tomogramu. Patrz str. 242.

Przypisywanie konturu do PTV

Do obszaru PTV określonego izocentrum można przypisać kontur. Tylko jeden kontur można
przypisać do jednego PTV i izocentrum. Lista pod opcją Assign Contour to PTV zawiera
maksymalnie 48 konturów.

Wybór izocentrum
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Jeśli izocentrum nie jest przypisane do żadnego konkretnego obszaru PTV, automatycznie
zostaną wyświetlone wszystkie kontury zdefiniowane w planie leczenia.

Przebieg procedury

1. Kliknąć Assign…

2. W wyświetlonym polu należy wybrać odpowiedni kontur reprezentujący obszar PTV dla
wybranego izocentrum.

3. Kliknąć Assign…

4. Potwierdzić przypisanie.

UWAGA: Firma Brainlab zaleca wykorzystywane wyróżniających się nazw izocentrów i konturów
podczas planowania, aby umożliwić prawidłowe ręczne przypisanie. 

Współrzędne danych

Wyznaczone współrzędne zaimportowanych danych obrazu można przejrzeć na ekranie Brainlab
Coordinates lub Dicom Coordinates zależnie od tego, w jakim systemie planowania leczenia
utworzono zaimportowane dane leczenia.

Sprawdzanie izocentrum

Jeżeli ExacTrac jest używany w systemie Varian Clinac lub Varian TrueBeam wyposażonym w
interfejs ADI, ExacTrac automatycznie porównuje wybrane izocentrum z wiązką, która jest
przygotowana na aparacie. Brak dopasowania jest sygnalizowany przez oprogramowanie w
widoku pozycjonowania.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Jeśli zostało wyznaczonych wiele izocentrów, ich numeracja w systemie ExacTrac może
być inna niż w planie leczenia. W związku z tym w systemie ExacTrac są także wyświetlane
etykiety tekstowe przypisane do izocentrów przez system planowania leczenia. Należy
sprawdzać, czy każde izocentrum wybrane w akceleratorze liniowym jest takie samo jak
izocentrum wybrane w systemie ExacTrac.

Ostrzeżenie
Upewnić się, że do systemu ExacTrac i akceleratora liniowego jest wczytany ten sam plan
leczenia, oraz zweryfikować poprawność współrzędnych izocentrum, porównując je z
wydrukiem z systemu planowania leczenia. Jest to szczególnie istotne, jeśli plan leczenia
był aktualizowany np. w związku ze zderzeniem między gantrą a stołem, zmniejszeniem
guza lub planowaniem zwiększenia dawki.

Ostrzeżenie
Jeśli wybrane izocentrum nie przylega bezpośrednio do poprzedniego, firma Brainlab
zdecydowanie zaleca ponowne przeprowadzenie korekcji rentgenowskiej (patrz str. 215).

Dalsze postępowanie

Po naciśnięciu przycisku Finish ponownie zostanie wyświetlony główny ekran pozycjonowania,
na którym można rozpocząć wstępne pozycjonowanie pacjenta.
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9 WSTĘPNE
POZYCJONOWANIE
PACJENTA

9.1 Dopasowywanie obszaru PTV do izocentrum
akceleratora liniowego

Pozycjonowanie wstępne wykonywane ręcznie

Jeśli podczas badania tomograficznego pacjenta nie był używany układ odniesienia, nie istnieje
żadne stałe powiązanie między danymi tomograficznymi a ułożeniem ciała pacjenta na stole.
W związku z tym należy ręcznie przeprowadzić wstępne pozycjonowanie pacjenta względem
izocentrum akceleratora liniowego poprzez regulowanie położenia stołu np. na podstawie znaków
na skórze i laserów sali terapeutycznej.
Następnie w trakcie terapii położenie stołu musi być wykrywane przy użyciu układu i ramienia do
pozycjonowania ET lub krzyżaka i ramienia do pozycjonowania ET, bądź układu
referencyjnego iGUIDE (patrz str. 186).

Wstępne pozycjonowanie przy użyciu termowizji

Użycie kamery termowizyjnej systemu ExacTrac do wstępnego pozycjonowania jest dozwolone
pod następującymi warunkami:
• odpowiednie markery naskórne zostały zeskanowane na badaniu TK do planowania i zostały

przymocowane do ciała pacjenta (patrz str. 182) lub
• pacjent ma założony układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii (patrz str. 183).

Jeżeli w sali terapeutycznej podczas używania systemu ExacTrac wykorzystywane są narzędzia
termowizyjne innych producentów, należy upewnić się, że nie zakrywają narzędzi termowizyjnych
firmy Brainlab.
Jeżeli ExacTrac jest wykorzystywany w połączeniu z systemami iGUIDE lub MOSAIQ, należy
nacisnąć Send Shift, aby wykonać automatyczne pozycjonowanie.
UWAGA: Należy upewnić się, że gantra nie przysłania markerów termowizyjnych, ponieważ
ExacTrac może nie być w stanie wykonać wstępnego pozycjonowania. Jeżeli to konieczne, należy
odsunąć gantrę. 

Ostrzeżenie
Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie akcesoria są dobrze zamontowane.

Ogólna regulacja gantry i stołu

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem pozycjonowania pacjenta gantra akceleratora liniowego może
znajdować się w górnym lub dolnym położeniu, a kąt obrotowy stołu musi być
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wyzerowany. Gdyby wykrywana rotacja pacjenta różniła się o ponad 5° od położenia
początkowego, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Regulacja gantry i stołu w przypadku bezramowej radiochirurgii

Jeśli ułożenie ciała pacjenta jest wykrywane przy użyciu układu pozycjonowania do
bezramowej radiochirurgii, a izocentrum znajduje się z tyłu czaszki lub na twarzoczaszce,
markery termowizyjne mogą być zasłonięte przez kolimator.
W takim przypadku należy obrócić kolimator o 90° lub odchylić gantrę od pozycji zerowej tak, aby
markery były widoczne. Następnie można dokończyć wstępne pozycjonowanie przy użyciu
systemu ExacTrac.

Dopasowywanie obszaru PTV do izocentrum akceleratora liniowego
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9.2 Pozycjonowanie pacjenta na stole

Ogólne zalecenia dotyczące pozycjonowania

Pacjent nie może leżeć w pobliżu żadnych metalowych elementów blatu. W przeciwnym razie te
elementy znajdą się jako artefakty na kolejnych obrazach korekcyjnych i weryfikacyjnych
rentgenowskich lub z tomografii wiązką stożkową.
Ponadto należy się upewnić, że nic nie zasłania pola widzenia między lampami rentgenowskimi a
płaskimi panelami.

Ostrzeżenie
Do pozycjonowania pacjenta przed badaniem tomograficznym i terapią należy stosować tę
samą metodę pacjenta i to samo ułożenie ciała.

Firma Brainlab zdecydowanie zaleca ograniczenie ruchów pacjenta przy użyciu aparatu
stabilizacyjnego.

Należy upewnić się, że ułożenie pacjenta po wstępnym pozycjonowaniu odpowiada
wybranemu obszarowi leczenia.
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9.3 Wymiana markerów naskórnych

Korzystanie z właściwych markerów naskórnych

Jeśli podczas badania tomograficznego pacjent miał na sobie aluminiowe markery sferyczne
naskórne tomograficzne, przed rozpoczęciem terapii należy wymienić je na plastikowe markery
sferyczne naskórne termowizyjne.

Ostrzeżenie
Pacjentowi należy zakazać mówienia podczas zabiegu. Posługiwanie się aparatem mowy
powoduje znaczący ruch markerów naskórnych.

Widoczność markerów

Ostrzeżenie
Po zdjęciu podstawek markera należy sprawdzić, czy pierwotne położenie markerów jest
wyraźnie zaznaczone na skórze pacjenta. Informacja ta jest niezbędna, aby poprawnie
przykleić podstawki markera i markery sferyczne naskórne termowizyjne w celu poddania
pacjenta terapii. Niepoprawne umieszczenie markerów może skutkować niewłaściwym
ułożeniem ciała pacjenta.

Ostrzeżenie
Jeżeli chociaż jeden z markerów sferycznych nie będzie wyraźnie widoczny dla kamery
termowizyjnej lub jeżeli kamera termowizyjna nieprawidłowo wykryje środek kuli, gdyż nie
będzie ona dobrze odbijała, dokładność może zostać zmniejszona. Przed użyciem
markerów sferycznych należy upewnić się, czy ich powierzchnia jest sucha i w dobrym
stanie.

Należy się upewnić, że markery naskórne są dobrze przymocowane i nie zasłaniają ich inne
urządzenia.

Ostrzeżenie
Uszkodzone markery sferyczne należy niezwłocznie wymienić na nowe. Podczas wymiany
markerów sferycznych należy używać rękawiczek, aby chronić folię odblaskową.

Wymiana markerów naskórnych
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9.4 Bezramowa radiochirurgia w terapiach
czaszkowych

Informacje ogólne

Zabiegi bezramowej radiochirurgii mogą być wykonywane przy użyciu zlokalizowanych zestawów
danych zaimportowanych z iPlan RT Dose 4.5. 
W przypadku niezlokalizowanych zestawów danych zabiegi bezramowej radiochirurgii mogą być
wykonane po dopasowaniu skanu TK pacjenta do wewnętrznie przechowywanego referencyjnego
zestawu TK w ExacTrac (patrz str. 145).

Ostrzeżenie
Nie należy używać ramy stereotaktycznej ani systemu maski stereotaktycznej firmy
Brainlab do układania pacjenta w systemie ExacTrac. Wymaganą dokładność
pozycjonowania zapewniają wyłącznie elementy systemu terapeutycznego do bezramowej
radiochirurgii.

Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego

Rysunek 85 

Zakładanie komponentów bezramowego systemu radiochirurgicznego

Jeżeli pacjent został poddany skanowaniu z założonym bezramowym lokalizatorem TK / Angio
i pozycjonerem celu do SRS lub jeżeli rozpoczęty został niezlokalizowany, bezramowy schemat
postępowania, pacjenta należy ułożyć z wykorzystaniem komponentów bezramowego systemu
radiochirurgicznego:

Przebieg procedury

1. Założyć podstawę maski do bezramowej SRS na bezramowe rozszerzenie blatu sto-
łu do obrazowania lub uniwersalne rozszerzenie blatu do bezramowej SRS.

2. Przymocować uprzednio przygotowaną tylną maskę do podstawy maski do bezramo-
wej SRS.

3. Ułożyć głowę pacjenta na tylnej masce.

4. Ułożyć uprzednio przygotowaną górną maskę na twarzy pacjenta i przymocować ją w
sposób opisany w instrukcji obsługi systemu unieruchamiania pacjenta.

5.

Zamontować układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii do płyty podstawy i
dokręcić ją mechanizmem szybkozłącznym. Podczas mocowania układu pozycjonowa-
nia do bezramowej radiochirurgii uważać, aby zwężone końce były skierowane w stro-
nę końca stołu od strony nóg w sposób pokazany powyżej.
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Ostrzeżenie
Dokładność wykrywania termowizyjnego dla układu pozycjonowania do bezramowej
radiochirurgii może być zmniejszona, jeżeli markery odblaskowe będą ukryte lub
przesunięte.

Ostrzeżenie
Przed zabiegiem należy sprawdzić, czy pasywne markery sferyczne są dobrze
przymocowane i czy ich kołki mocujące nie są wygięte.

Ostrzeżenie
Uszkodzone markery sferyczne należy niezwłocznie wymienić na nowe. Podczas wymiany
markerów sferycznych należy używać rękawiczek, aby chronić folię odblaskową.

Dodatkowe kontrole przed pierwszą frakcją

W przypadku pierwszej frakcji terapii firma Brainlab zdecydowanie zaleca wykonanie
dodatkowych kontroli.
Mocowanie układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii nie jest odtwarzalne w
odniesieniu do podstawy maski do bezramowej SRS oraz pacjenta. Do wstępnego
pozycjonowania należy używać wyłącznie układu pozycjonowania do bezramowej
radiochirurgii. Przed zabiegiem należy zawsze wykonywać korekcję rentgenowską lub
tomograficzną z użyciem wiązki stożkowej. Należy upewnić się, że do terapii i skanowania
wykorzystywane są komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego.
Po zakończeniu wstępnego pozycjonowania pacjenta z wykorzystaniem wykrywania
termowizyjnego (patrz str. 204) i przeprowadzeniu korekcji rentgenowskiej lub tomograficznej z
użyciem wiązki stożkowej (patrz str. 215) firma Brainlab zaleca przeprowadzenie niżej opisanych
etapów procesu zapewniania jakości, zanim przeprowadzona zostanie weryfikacja.
Sprawdzić, czy:
• ogólne położenie izocentrum jest poprawne i zgodne z laserami w sali terapeutycznej

(poprawny wybór izocentrum w przypadku terapii z użyciem więcej niż jednego izocentrum,
izocentrum znajduje się po właściwej stronie głowy pacjenta itp.);

• pole świetlne akceleratora liniowego pokazuje, że ustawienie pola MLC jest poprawne.
UWAGA: Ta dodatkowa weryfikacja nie jest spowodowana brakiem dokładności procesu
wstępnego pozycjonowania. Ponieważ moduł rentgenowski jest znacznie bardziej dokładny niż
wykrywanie termowizyjne, kilkumilimetrowe rozbieżności są normalne. Rozbieżności te nie
oznaczają wadliwego działania systemu. 

Ostrzeżenie
W trakcie właściwego leczenia nie należy dotykać maski ani układu pozycjonowania do
bezramowej radiochirurgii. Jeżeli dojdzie do kontaktu z maską, terapię wolno kontynuować
dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji rentgenowskiej.

Ostrzeżenie
Jeżeli układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii zostanie zdjęty i ponownie
założony pomiędzy poszczególnymi wiązkami lub polami, konieczne jest wykonanie
weryfikacji rentgenowskiej przed kolejnym leczeniem pacjenta.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
W systemie ExacTrac nie należy używać danych planowania zlokalizowanych na podstawie
aparatów do stabilizacji głowy innych firm. Tylko dane planowania zlokalizowane na
podstawie komponentów bezramowego systemu radiochirurgicznego zapewniają
wymaganą dokładność pozycjonowania.

Bezramowa radiochirurgia w terapiach czaszkowych
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Ostrzeżenie
Do pozycjonowania pacjenta na potrzeby systemu ExacTrac nie należy używać aparatów
stabilizacji głowy innych firm. Widoczność takich aparatów w korekcyjnych obrazach
rentgenowskich lub tomograficznych z użyciem wiązki stożkowej mogłaby istotnie
zaszkodzić fuzji obrazów, a w konsekwencji dokładności pozycjonowania.

Ostrzeżenie
Podczas wykonywania bezramowej radiochirurgii obowiązkowa jest korekcja i weryfikacja
rentgenowska lub tomograficzna z użyciem wiązki stożkowej (patrz str. 215), gdyż
położenie układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii może nieznacznie
zmieniać się z frakcji na frakcję, a także może różnić się od położenia bezramowego
lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu do SRS, mocowanego podczas badania
tomograficznego.
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9.5 Układy pozycjonowania do terapii
pozaczaszkowych

Informacje ogólne

Jeżeli pacjent został poddany skanowaniu bez wykorzystania markerów naskórnych lub
bezramowego lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu do SRS, wówczas na stole należy
zamontować układ i ramię do pozycjonowania ET.
Gdy wykorzystywane są HexaPOD/iGUIDE, należy zawsze używać układu referencyjnego
iGUIDE. Patrz str. 193.

Ramiona do pozycjonowania

①

②

③

④

Rysunek 86 

Nr Element

① Ramię mocujące z górnym zaciskiem śruby zamocowanym do stołu za pomocą dwóch
śrub lub zacisku.

② Ramię mocujące z dolnym zaciskiem śruby zamocowanym do stołu.

③ Ramię mocujące z zaciskiem standardowym/TrueBeam zamocowanym do stołu.

④ Ustawiony układ do pozycjonowania.

Układy pozycjonowania do terapii pozaczaszkowych
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Ramiona do pozycjonowania ET z mechanizmem zaciskowym

①

②

③

④

Rysunek 87 

Przebieg procedury

1. Otworzyć zacisk.

2. Umieścić ramię do pozycjonowania na szynie bocznej ②.

3. Zamknąć zacisk pod szyną boczną ③.

4. Przesunąć dźwignię, aby unieruchomić ramię do pozycjonowania na szynie bocznej ④.

Ostrzeżenie
W przypadku kolizji lub kontaktu z ramieniem do pozycjonowania ET podczas ustawiania
stołu może dojść do trwałego przemieszczenia ramienia. Wykonać nową weryfikację
rentgenowską.

Precyzja działania będzie najlepsza, jeśli wybrany układ pozycjonowania będzie się
znajdował jak najbliżej leczonego miejsca, ale bez dotykania pacjenta.

Ostrzeżenie
Wybrany układ pozycjonowania powinien znajdować się odpowiedniej odległości od
trajektorii gantry. W przeciwnym razie gantra mogłaby się zderzyć z układem
pozycjonowania, powodując błędy w pozycjonowaniu pacjenta lub prowadząc do urazu u
pacjenta.

WSTĘPNE POZYCJONOWANIE PACJENTA

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 187



Ramię do pozycjonowania ET ze śrubami

①

②

Rysunek 88 

Przebieg procedury

1. Odkręcić śruby ①.

2. Umieścić ramię do pozycjonowania na szynie bocznej.

3. Dokręcić śruby ②.

Ostrzeżenie
W przypadku kolizji lub kontaktu z ramieniem do pozycjonowania ET podczas ustawiania
stołu może dojść do trwałego przemieszczenia ramienia. Wykonać nową weryfikację
rentgenowską.

Precyzja działania będzie najlepsza, jeśli wybrany układ pozycjonowania będzie się
znajdował jak najbliżej leczonego miejsca, ale bez dotykania pacjenta.

Ostrzeżenie
Wybrany układ pozycjonowania powinien znajdować się odpowiedniej odległości od
trajektorii gantry. W przeciwnym razie gantra mogłaby się zderzyć z układem
pozycjonowania, powodując błędy w pozycjonowaniu pacjenta lub prowadząc do urazu u
pacjenta.

Mocowanie układu pozycjonowania na stole za pomocą bocznej szyny

Jeżeli stół nie ma bocznej szyny, należy zamontować stabilizator ramienia do pozycjonowania
ET do terapii IGRT:

Układy pozycjonowania do terapii pozaczaszkowych
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Rysunek 89 

Przebieg procedury

1. Odkręcić śrubę mocującą.
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Przebieg procedury

2.

Położyć urządzenie na blacie stołu. Stabilizator ramienia do pozycjonowania ET do te-
rapii IGRT może być umieszczony po obu stronach blatu stołu.

Stabilizator ramienia do pozycjonowania ET do terapii IGRT musi być umieszczony na tyl-
nej części blatu stołu, między oznaczeniami F3 i F8:

Stabilizator ramienia do pozycjonowania ET do terapii IGRT musi być umieszczony
prosto na blacie stołu.

3. Należy całkowicie dokręcić śrubę mocującą stabilizatora ramienia do pozycjonowania
ET do terapii IGRT przed zamontowaniem ramienia do pozycjonowania.

Układy pozycjonowania do terapii pozaczaszkowych
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Przebieg procedury

4. Zamocować ramię do pozycjonowania.

5. Należy zdjąć ramię do pozycjonowania przed odkręceniem śruby mocującej stabilizatora
ramienia do pozycjonowania ET do IGRT.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Jeśli jako układ odniesienia wykorzystywany jest układ pozycjonowania, należy podczas
terapii weryfikować dokładność pozycjonowania przy użyciu funkcji wideokontroli (patrz
str. 283).

Ostrzeżenie
Nie przyczepiać żadnych przedmiotów do układu pozycjonowania ani ramienia
mocującego. Przyczepianie takich przedmiotów jak np. kable pogorszy precyzję
pozycjonowania.

Ostrzeżenie
Nie można zagwarantować dokładności pozycjonowania po uszkodzeniu układu
pozycjonowania. Należy regularnie sprawdzić, czy układ pozycjonowania jest w dobrym
stanie (brak deformacji, brak uszkodzonych lub przemieszczonych markerów).

Ostrzeżenie
Jeśli jako układ odniesienia wykorzystywane są układ i ramię do pozycjonowania ET, przed
leczeniem należy sprawdzić, czy pasywne markery sferyczne są dobrze przymocowane i
czy ich kołki mocujące nie są wygięte.

Przed aktywacją jakiegokolwiek ruchu należy zawsze upewnić się, że obecna jest
wystarczająca przestrzeń pomiędzy ciałem pacjenta a dowolną częścią gantry akceleratora
liniowego.

Ostrzeżenie
Uszkodzone markery sferyczne należy niezwłocznie wymienić na nowe. Podczas wymiany
markerów sferycznych należy używać rękawiczek, aby chronić folię odblaskową.

Ostrzeżenie
Jeżeli krzyżak referencyjny przemieści się w obrębie kąta nieizocentrycznego, wyświetlone
zostanie ostrzeżenie „Reference Star has moved! Please reload patient data and restart
positioning.” (Krzyżak referencyjny przemieścił się. Proszę ponownie wczytać dane
pacjenta i ponownie rozpocząć pozycjonowanie.)

Ostrzeżenie
W przypadku kolizji lub kontaktu z ramieniem do pozycjonowania ET podczas ustawiania
stołu może dojść do trwałego przemieszczenia ramienia. Wykonać nową weryfikację
rentgenowską.

Ostrzeżenie
Stabilizator ramienia do pozycjonowania do terapii IGRT musi być zamocowany
bezpośrednio na blacie stołu! Nie jest dozwolone wykorzystywanie żadnego innego
materiału (np. maty przeciwpoślizgowej) pomiędzy blatem stołu a stabilizatorem ramienia
do pozycjonowania do IGRT.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem terapii należy upewnić się, że śruba mocująca stabilizatora ramienia
do pozycjonowania do IGRT jest dokręcona.
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Ostrzeżenie
Do stabilizatora ramienia do pozycjonowania ET do IGRT nie wolno mocować innych
urządzeń niż ramię do pozycjonowania ET!

Ostrzeżenie
Stabilizator ramienia do pozycjonowania ET do terapii IGRT musi być umieszczony na
tylnej części blatu stołu, między oznaczeniami F3 i F8.
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9.6 Używanie ramy referencyjnej iGUIDE

Informacje ogólne

Można używać ramy referencyjnej iGUIDE firmy Elekta do pozycjonowania w połączeniu z
iGUIDE/HexaPOD do pozycjonowania.

Używanie ramy referencyjnej iGUIDE

Przebieg procedury

1.

Wybrać Reference Star/Array na ekranie Set Positioning Defaults w Patient Settings
(patrz str. 145).

2.

Gdy ExacTrac wykryje widoczną ramę referencyjną firmy Elekta, wyświetli ikonę w pra-
wym górnym rogu ekranu:

Używanie z oprogramowaniem iGUIDE

Oprogramowania iGUIDE wymaga, aby rama referencyjna była zamontowana na stole w
przypadku wszystkich terapii nieczaszkowych. Nie można używać innego urządzenia do
pozycjonowania z systemem ExacTrac, gdy zamontowana jest rama referencyjna.

Ostrzeżenie
Nie wolno używać markerów naskórnych z oprogramowaniem iGUIDE jednocześnie z ramą
referencyjną, ponieważ blokuje ona widoczność markerów naskórnych.
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Ostrzeżenie
Nie wolno używać jednocześnie wielu narzędzi termowizyjnych!

Używanie ramy referencyjnej iGUIDE
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9.7 Omówienie ekranu pozycjonowania

Informacje ogólne

Po wybraniu izocentrum (patrz str. 175) automatycznie wyświetlany jest główny ekran
pozycjonowania.
• Jeśli podczas aktualnej terapii pacjenta włączone jest automatyczne pozycjonowanie stołu w

systemie ExacTrac Robotics (patrz str. 123), oprogramowanie ExacTrac zweryfikuje, czy
moduł ExacTrac Robotics jest wyśrodkowany i gotowy do kompensacji wychylenia (patrz str.
287).

• Jeśli moduł ExacTrac Robotics jest poprawnie wyśrodkowany, można przeprowadzić wstępne
pozycjonowanie pacjenta w systemie ExacTrac, ustawiając stół tak, aby obszar
napromieniania pokrywał się z izocentrum akceleratora liniowego.

UWAGA: Gdy do kompensacji przechyłu bocznego i wzdłużnego wykorzystywany jest
PerfectPitch, ExacTrac nie sprawdza, czy PerfectPitch jest wyśrodkowany. 

Do wstępnego pozycjonowania pacjenta nie należy używać modułu ExacTrac Robotics.

Wstępny ekran pozycjonowania

①

②

③
④

Rysunek 90 

Nr Element Funkcja/zastosowanie

① Widoki pozycjonowania

W środku ekranu znajdują się widoki pozycjonowania:
Informacje o konfiguracji tych widoków – patrz str. 118.
W lewym dolnym rogu każdego obrazu znajduje się ikona pa-
cjenta wskazująca kierunek widoku.

② Wykryte markery Liczba markerów wykrywanych przez każdy obiektyw kamery.

③ Isocenter Aktualnie wybrane izocentrum.
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Nr Element Funkcja/zastosowanie

④ Beam

Pokazuje nazwę przygotowanej wiązki.
Jeżeli interfejs ADI jest dostępny i podłączony, wiązka przygo-
towana na akceleratorze liniowym Varian jest tu pokazana i:
• ExacTrac sprawdza, czy wybrane zostało poprawne izo-

centrum dla przygotowanej wiązki. Jeżeli nie, wyświetlone
zostanie ostrzeżenie.

• ExacTrac wyświetla ostrzeżenie w przypadku wiązek nie-
znanych w planie DICOM w ExacTrac.

• ExacTrac sprawdza, czy pliki pacjenta wczytane do syste-
mu ExacTrac pasują do wczytanego planu / przygotowanej
wiązki na akceleratorze liniowym. Jeżeli nie, wyświetlone
zostanie ostrzeżenie.

Patrz str. 196.
Bez interfejsu ADI wstępnie wybrana jest pierwsza wiązka dla
wybranego izocentrum (można ją zmienić ręcznie).

UWAGA: Należy zawsze wybrać aktualne pole/wiązkę (④ na Rysunek 90), aby przekazać
systemowi ExacTrac informacje na temat kąta stołu użytego dla aktualnego pola. Wówczas
ExacTrac może wyświetlić OK na pasku odległości kąta stołu, gdy tylko stół zostanie
przemieszczony do prawidłowego zaplanowanego kąta stołu. 

Kombinacje izocentrum/wiązki dla ADI

Izocentrum/wiązka Opis

Plan wczytany na akceleratorze liniowym nie od-
powiada plikom pacjenta wczytanym w systemie
ExacTrac.
UWAGA: Jeżeli ExacTrac jest stosowany w po-
łączeniu z systemem MOSAIQ, nie ma mapowa-
nia wiązki pomiędzy planem wczytanym na akce-
leratorze liniowym a planem w systemie Exac-
Trac lub UID wersji planu został zmieniony w
systemie MOSAIQ od czasu wykonania mapowa-
nia wiązki. 

Na akceleratorze liniowym nie ma przygotowanej
wiązki. Dlatego ExacTrac nie może wykonać tes-
tu zgodności izocentrum/wiązki.

Wiązka przygotowana na akceleratorze liniowym
nie odpowiada izocentrum wybranemu w syste-
mie ExacTrac.

Wiązka przygotowana na akceleratorze liniowym
odpowiada izocentrum wybranemu w systemie
ExacTrac.

Omówienie ekranu pozycjonowania
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Izocentrum/wiązka Opis

Wiązka przygotowana na akceleratorze liniowym
jest nieznana w planie DICOM w systemie Exac-
Trac, ale UID wersji planu dla wiązki jest odpo-
wiednie.

Wiązka przygotowana na akceleratorze liniowym
jest znana w planie DICOM w systemie Exac-
Trac, ale ma inne właściwości wiązki. Właściwoś-
ci wiązki mogą być zmienione w systemie kontroli
leczenia.

Nieznane wiązki

Gdy wiązka przygotowana na akceleratorze liniowym nie może zostać znaleziona przez system
ExacTrac w jego planie DICOM, ale przekazywane UID wersji planu dla wiązki odpowiada
planowi DICOM w systemie ExacTrac, system ExacTrac wyświetla wiązkę jako wiązkę nieznaną.
W takim wypadku system ExacTrac nie może zweryfikować, czy wybrane izocentrum w systemie
ExacTrac odpowiada przygotowanej wiązce. Użytkownik musi zrobić to ręcznie. Co więcej,
ExacTrac nie zna zaplanowanej rotacji stołu dla tej wiązki. Użytkownik musi ręcznie zweryfikować
poprawność rotacji pionowej pacjenta.
W przypadku stołów TrueBeam system ExacTrac nie wykonuje automatycznego pozycjonowania
dla nieznanych wiązek.
Ponieważ w systemie ExacTrac nie ma informacji o przygotowanej wiązce, ExacTrac nie
autoryzuje nieznanych wiązek i to użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ręcznej
autoryzacji, jeżeli zweryfikował poprawność wszystkich ustawień.

Niezgodne wiązki

Gdy wiązka przygotowana na akceleratorze liniowym jest znana systemowi ExacTrac z
odpowiadającym UID wersji planu, ale niektóre właściwości wiązki różnią się od oryginalnie
zaplanowanej wiązki, ExacTrac wyświetla tę wiązkę jako niezgodną, aby zapobiec leczeniu na
podstawie niespójnego planu. Może się tak zdarzyć, jeżeli plan zostanie zaktualizowany lub
zastąpiony bezpośrednio na akceleratorze liniowym, a te zmiany wpływają na prawidłowość
procedury układania pacjenta.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy upewnić się, że markery naskórne lub układ mogą być wykrywane przez kamerę
podczerwoną i że wykryta liczba markerów naskórnych jest zgodna z liczbą markerów
umieszczonych na ciele pacjenta.

Ostrzeżenie
Brak chociaż jednego z pasywnych markerów sferycznych układu odniesienia w obrazie
kamery termowizyjnej może pogorszyć dokładność. To samo dotyczy markerów
naskórnych. Przed użyciem markerów sferycznych należy je dokładnie obejrzeć, aby
upewnić się, czy ich powierzchnia jest sucha i w dobrym stanie. Uszkodzone markery
sferyczne należy wymienić na nowe. 

Aby wstępne pozycjonowanie przy użyciu kamery termowizyjnej było dokładne, z pola
widzenia tej kamery należy usunąć wszystkie markery nieprzymocowane do skóry pacjenta
(np. narzędzia do kalibracji) niepotrzebne do zabiegu.

Przed użyciem kamery należy sprawdzić, czy iluminator i obiektyw kamery nie jest
uszkodzony lub zabrudzony.

WSTĘPNE POZYCJONOWANIE PACJENTA
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Ostrzeżenie
Nie zmieniać położenia kamery podczas zabiegu. Jeśli dojdzie do zderzenia między
urządzeniami, system musi zostać ponownie skalibrowany. W razie szczególnie silnych
uderzeń należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy zawsze wybrać aktualne pole/wiązkę (patrz Rysunek 90), aby przekazać systemowi
ExacTrac informacje na temat kąta stołu użytego dla aktualnego pola. Wówczas ExacTrac
może wyświetlić OK na pasku odległości kąta stołu, gdy tylko stół zostanie
przemieszczony do prawidłowego zaplanowanego kąta stołu.

Ostrzeżenie
Ręczna autoryzacja może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy nie można tego
uniknąć. Za każdym razem, gdy zachodzi konieczność ręcznego autoryzowania wiązki
przez wciśnięcie F8, należy dokładnie sprawdzić, czy pacjent jest poprawnie ułożony pod
względem wybranej wiązki, izocentrum oraz kąta stołu, ponieważ w tym wypadku ExacTrac
tego nie weryfikuje.

Zawartość widoków pozycjonowania

Element Funkcja

Izocentrum terapii wybrane w danych obrazu jest wyświetlone jako
pomarańczowy krzyżyk.

Wszystkie markery naskórne określone w danych obrazu są wy-
świetlone jako niebieskie krzyżyki.

Markery naskórne przyklejone do ciała pacjenta są pokazane jako
czerwone kule.

W środku każdego widoku znajduje się celownik reprezentujący izo-
centrum akceleratora liniowego.

Kierunkowskazy

Z prawej strony i u dołu ekranu znajdują się kierunkowskazy służące do dopasowywania
izocentrum terapii do izocentrum akceleratora liniowego.
Każdy kierunkowskaz składa się z:
• ikony pokazującej wielkość,
• numerycznej i graficznej reprezentacji (paska odległości) dla istniejącego odchylenia.

Wszystkie wartości numeryczne z wyjątkiem Couch Angle są podawane względem aktualnego
położenia celu. Wartość Couch Angle jest wyświetlana jako wartość bezwzględna i w takiej
konwencji, jak używana na akceleratorze liniowym.
Wszystkie paski odległości są wyświetlane względem aktualnego położenia celu. Pojedynczy
pasek odległości, gdy znajduje się w zakresie wartości progowych dokładności IR zdefiniowanym
w opcji Patient Settings, wyświetlany jest na zielono lub (jeżeli nadal wymagana jest weryfikacja
rentgenowska) na szaro.

Omówienie ekranu pozycjonowania
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Wskaźnik Funkcja

Wskaźniki przesunięcia

Wskaźniki przesunięcia Vertical, Longitud. i Lateral określają poło-
żenie izocentrum terapii względem izocentrum akceleratora liniowe-
go.
Wskaźnik przesunięcia pozostaje szary, gdy nadal wymagana jest
weryfikacja rentgenowska. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie
zielony napis OK, jeżeli odchylenie jest mniejsze niż wartość progo-
wa dla translacyjnej dokładności IR w ustawieniach pacjenta.
W przypadku odchyleń translacyjnych zielony napis OK (wskaźnik
stanu) nie zależy od każdego wymiaru osobno, ale od wynikowego
wektora. Dlatego wskaźniki przesunięcia translacyjnego wskazują
status OK, zanim zostanie to wyświetlone przez wskaźnik stanu.

Wskaźniki wychylenia

Wskaźniki wychylenia Long. Angle oraz Lat. Angle określają aktu-
alną rotację pacjenta.
Wskaźniki wychylenia Lat. i Long. mogą zostać skompensowane
wyłącznie w przypadku, gdy dostępny jest moduł PerfectPitch lub
ExacTrac Robotics. Jeżeli użytkownik nie ma modułu PerfectPitch
lub ExacTrac Robotics, należy ręcznie ponownie ułożyć pacjenta
na stole albo dostosować rotacyjne wartości progowe w ustawie-
niach pacjenta.
Wskaźnik przesunięcia pozostaje szary, gdy nadal wymagana jest
weryfikacja rentgenowska. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie
zielony napis OK, jeżeli odchylenie jest mniejsze niż wartość progo-
wa dla rotacyjnej dokładności IR w ustawieniach pacjenta.

Wskaźnik Couch Angle wyświetla bezwzględny kąt pacjenta w kie-
runku pionowym. Pasek odległości jest wyśrodkowany względem:
• położenia domyślnego (0° lub 180°) podczas pozycjonowania

wstępnego (świadczy o tym napis PrePos:);
• położenia domyślnego (0° lub 180°) podczas pozycjonowania, ale

bez przygotowanej wiązki;
• zaplanowanego kąta stołu dla przygotowanej wiązki podczas pozy-

cjonowania (świadczy o tym napis Plan:).
Wskaźnik przesunięcia pozostaje szary, gdy nadal wymagana jest
weryfikacja rentgenowska. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie
zielony napis OK, jeżeli odchylenie jest mniejsze niż wartość progo-
wa dla rotacyjnej dokładności IR w ustawieniach pacjenta.

Ostrzeżenie
Wskaźniki położenia i kąta są wyświetlane w wartościach układu współrzędnych pacjenta
zgodnie z normą IEC 61217. Gdy tylko stół zostanie ruszony z położenia domyślnego,
wartości wskazywane przez układ współrzędnych pacjenta zaczną się różnić od tych, które
będzie wskazywać układ współrzędnych akceleratora liniowego.

Ostrzeżenie
Kąt stołu jest podawany w oprogramowaniu ExacTrac według skali stosowanej przez
akcelerator liniowy. Domyślnym położeniem może zatem być 0° lub 180°, a dodatni obrót
może być zarówno w prawo, jak i w lewo. System jest konfigurowany zgodnie z
ustawieniami akceleratora liniowego podczas odbioru montażu.

Wskaźniki statusu

U góry ekranu po prawej stronie znajdują się wskaźniki statusu służące do dopasowywania
izocentrum terapii do izocentrum akceleratora liniowego.
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Wskaźnik Funkcja

Jeżeli zakupiona została funkcja automatycznego pozycjonowania
stołu dla stołów Varian ETR / Varian Exact (patrz str. 74), można ak-
tywować automatyczne wstępne pozycjonowanie stołu z sali tera-
peutycznej, gdy wyświetlana jest ta ikona.

Ta ikona jest wyświetlana w trakcie pozycjonowania, jeśli dokładność
jest na niskim poziomie:
• limit dla krzyżaka do pozycjonowania ET, układu pozycjonowa-

nia ET i markerów naskórnych jest zdefiniowany w ustawieniach
pacjenta (patrz str. 145);

• limit dla układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii
wynosi 1,0 mm.

Jeśli system ExacTrac nie jest wyposażony w automatyczne pozy-
cjonowanie stołu, po wyświetleniu tej ikony można przeprowadzić
wstępne pozycjonowanie stołu ręcznie.

Podczas pozycjonowania ta ikona jest wyświetlana, jeżeli dokład-
ność rotacyjna (dla Lat., Long. oraz Couch Angle) jest niska. Limit
jest zdefiniowany w ustawieniach pacjenta.

Ta ikona jest wyświetlana w trakcie pozycjonowania, jeśli dokładność
jest zmniejszona:
• limit dla krzyżaka do pozycjonowania ET i układu pozycjono-

wania ET wynosi 0,7 mm;
• limit dla układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii

wynosi 0,5 mm;
• limit dla markerów naskórnych jest zdefiniowany w ustawieniach

pacjenta (patrz str. 145).

Podczas pozycjonowania ta ikona jest wyświetlana, jeżeli dokład-
ność rotacyjna (dla Lat., Long. oraz Couch Angle) jest zmniejszo-
na. Limit jest zdefiniowany w ustawieniach pacjenta.

Jeśli system ExacTrac zawiera funkcję rentgenowską lub tomogra-
ficzną z użyciem wiązki stożkowej, ta ikona oznacza, że po pomyśl-
nym ukończeniu wstępnego pozycjonowania można rozpocząć ko-
rekcję.

Omówienie ekranu pozycjonowania
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Wskaźnik Funkcja

Świadczy to o tym, że izocentrum jest w zaplanowanej pozycji tera-
peutycznej.
Ta ikona jest wyświetlana, jeżeli długość wektora translacyjnego (któ-
ry jest wektorem wynikowym przesunięcia w kierunku pionowym,
wzdłużnym i bocznym) jest poniżej wartości progowej dla dokładnoś-
ci translacyjnej zdefiniowanej w ustawieniach pacjenta, a nie dla każ-
dego pojedynczego przesunięcia.
Dodatkowo każdy z kątów Long., Lat. i Couch Angle musi być
mniejszy niż wartości progowe IR dla kątów zdefiniowane w ustawie-
niach pacjenta.
Wiązka terapeutyczna nie powinna być aktywowana, dopóki nie zos-
tanie wyświetlona ikona OK.
UWAGA: W przypadku przesunięć znak OK zależy od długości wek-
tora i pasków odległości dla poszczególnych wartości. Może być tak,
że wszystkie paski odległości pokazują OK, ale ikona OK nie jest
wyświetlona. W takim przypadku należy ręcznie przesunąć stół bliżej
położenia 0. 

Ta ikona jest wyświetlana, jeżeli opcja Automatic Treatment Beam
Interlock w ustawieniach pacjenta jest aktywna i uruchomiona, a
monitorowanie rentgenowskie jest poza zakresem tolerancji.

Symbole blokady

W zależności od konfiguracji systemu ikony stanu zawierają symbole blokady po prawej stronie.

Rysunek 91 

Symbol Funkcja

Ten symbol jest zielony (wiązka nie jest zablo-
kowana), jeżeli:
• wyświetlona jest ikona stanu OK oraz
• jeżeli opcja Automatic Treatment Beam In-

terlock dla monitorowania rentgenowskiego
jest uruchomiona, a monitorowanie rentge-
nowskie mieści się w zakresie tolerancji.

UWAGA: W przypadku instalacji na terenie Ja-
ponii ten symbol jest czerwony (blokowanie
wiązki MV) za każdym razem, gdy w systemie
ExacTrac wykonywane są zdjęcia rentgenow-
skie. 

UWAGA: Blokadę MV można wyłączyć ręcznie,
klikając ikonę i potwierdzając pierwszy komuni-
kat. Blokada jest wyłączona, dopóki drugi ko-
munikat pozostaje otwarty. Po zamknięciu dru-
giego komunikatu blokada MV jest ponownie
aktywna. 
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Symbol Funkcja

Blokada kV / DOOR może być aktywna, ponie-
waż drzwi do bunkra są otwarte (w zależności
od konfiguracji).
Dodatkowo, w przypadku integracji ze sprzę-
tem Elekta, blokada zapobiega akwizycji rent-
genowskiej w systemie ExacTrac, gdy hamu-
lec stołu nie jest zablokowany lub gdy wykony-
wane są zdjęcia XVI.

Omówienie ekranu pozycjonowania
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Schemat wyświetlania ikon OK

Poniższy schemat przedstawia podsumowanie dotyczące ikon stanu w systemie ExacTrac i ich
zależności od poszczególnych etapów schematu postępowania i dokładności ułożenia pacjenta.
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Rysunek 92 
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Jak postępować z odchyleniami rotacyjnymi bez modułu ExacTrac Robotics lub PerfectPitch

Jeżeli system ExacTrac jest używany bez modułu PerfectPitch lub ExacTrac Robotics, nie
można automatycznie kompensować odchyleń rotacyjnych. Aby osiągnąć wskaźnik stanu OK,
należy dostosować wartości progowe rotacyjnej dokładności IR. W przypadku wysokich odchyleń
rotacyjnych firma Brainlab zaleca ponowne ułożenie pacjenta na stole. W takim wypadku należy
wykonać nowe zdjęcia rentgenowskie i zastosować ewentualne przesunięcia.

Autoryzacja do leczenia (wyłącznie ADI)

Jeżeli ExacTrac jest używany na systemie Varian Clinac lub Varian TrueBeam wyposażonym w
interfejs ADI, ExacTrac musi autoryzować terapię dla aktualnej wiązki promieniowania. Jeżeli
interfejs ADI jest skonfigurowany na akceleratorze liniowym Varian, a ExacTrac nie jest używany
do pozycjonowania, ExacTrac musi być uruchomiony, aby autoryzować żądania ze strony
akceleratora Varian.
Dopóki do systemu ExacTrac nie są wczytane pliki żadnego pacjenta, system zawsze autoryzuje
wszystkie żądania ze strony akceleratora Varian. Gdy pliki pacjenta są wczytane, ExacTrac
weryfikuje ułożenie pacjenta i przeprowadza automatyczną autoryzację wyłącznie wtedy, gdy ma
pewność odnośnie do pozycji pacjenta (tj. ikona OK).
ExacTrac nie może zweryfikować pozycji pacjenta dla pól nieznanych systemowi ExacTrac (na
przykład pól dodanych po wyeksportowaniu planu do ExacTrac, takich jak pola konfiguracyjne w
systemie MOSAIQ) i dlatego nie przeprowadzi automatycznej autoryzacji.
Aby ominąć automatyczną autoryzację, należy nacisnąć klawisz F8 w celu wyświetlenia okna
dialogowego umożliwiającego wysłanie ręcznej autoryzacji. Nie można przesłać przesunięcia
ponownie po naciśnięciu F8, gdyż akcelerator liniowy nie akceptuje go ze względu na fakt
wcześniejszej autoryzacji wiązki.
UWAGA: Autoryzacja jest akceptowana przez urządzenia Varian wyłącznie, jeśli są w stanie
Clinac Ready. 

UWAGA: Jeżeli mimo kolejnych prób nie można uruchomić stacji roboczej lub oprogramowania
ExacTrac, można skontaktować się z pomocą techniczną firmy Varian. System ExacTrac firmy
Brainlab musi być usunięty z listy skonfigurowanych urządzeń ADI na akceleratorze liniowym, aby
możliwe było kontynuowanie prowadzenia leczenia bez systemu ExacTrac. 

Dopasowywanie do izocentrum

Przebieg procedury

1.

Upewnić się, że w prawym górnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona manipulatora lub
ikona Low Accuracy.

2.

Wyregulować położenie stołu:
• W przypadku stołów Varian Exact / ETR nacisnąć przyciski aktywacyjne z obu stron

manipulatora, aby aktywować automatyczny ruch stołu (patrz str. 74).
• W przypadku akceleratorów liniowych TrueBeam – nacisnąć Restart Positioning, aby

uruchomić okno dialogowe odpowiedzialne za automatyczny ruch stołu (patrz str. 208).
• W przeciwnym razie należy przestawić stół ręcznie według informacji podanych przez

wskaźniki przesunięcia (patrz str. 198).

Omówienie ekranu pozycjonowania
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Przebieg procedury

3.

Po wyregulowaniu stołu upewnić się, że:
• pomarańczowy krzyżyk oznaczający izocentrum terapii jest umieszczony w środku nie-

bieskiego celownika akceleratora liniowego;
• położenie markerów naskórnych określonych w danych obrazu (niebieskie krzyżyki)

jest skorelowane z położeniem markerów naskórnych umieszczonych na ciele pacjenta
(czerwone kule).

UWAGA: W razie np. marszczenia się skóry położenie markerów naskórnych umieszczo-
nych na ciele pacjenta może nieco odbiegać od położenia markerów naskórnych z da-
nych obrazowych, chociaż pacjent będzie się znajdował w izocentrum. 

4.

U góry ekranu jest wyświetlona ikona Proceed with X-ray lub OK. Te ikony są widoczne,
gdy:
Rozbieżność między izocentrum terapii a izocentrum akceleratora liniowego jest mniejsza
niż wartość progowa dokładności wybranego układu odniesienia (patrz str. 199).
Poziom dokładności utrzymuje się przez przynajmniej pięć sekund.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli w ciągu dziesięciu sekund nie zostanie nawiązane połączenie z kamerą termowizyjną,
zostanie wyświetlone ostrzeżenie. W takiej sytuacji nie należy poddawać pacjenta terapii.

Ostrzeżenie
Należy zawsze kontrolować automatyczny ruch stołu, patrząc na przemian na ekran
systemu ExacTrac i na wyświetlacze kamer znajdujących się w pomieszczeniu. Jeżeli
wydaje się, że system wymusza nadmierny ruch stołu, należy natychmiast przerwać proces
automatycznego pozycjonowania i kontynuować pozycjonowanie z wnętrza bunkra
akceleratora liniowego.

Ostrzeżenie
Nie należy leczyć pacjenta, nie wykonując korekcji rentgenowskiej.

Ostrzeżenie
Ręczna autoryzacja może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy nie można tego
uniknąć. Za każdym razem, gdy zachodzi konieczność ręcznego autoryzowania wiązki
przez wciśnięcie F8, należy dokładnie sprawdzić, czy pacjent jest poprawnie ułożony pod
względem wybranej wiązki, izocentrum oraz kąta stołu, ponieważ w tym wypadku ExacTrac
tego nie weryfikuje.

Dalsze postępowanie

Jeśli pacjent poruszy się i znajdzie poza położeniem izocentrum, należy powtórzyć
pozycjonowanie wstępne, klikając przycisk Restart Positioning na panelu nawigacyjnym.
Następnie można przejść do korekcji rentgenowskiej lub tomograficznej z użyciem wiązki
stożkowej lub, jeśli dany system ExacTrac nie zawiera funkcji rentgenowskich, bezpośrednio do
terapii.

Ostrzeżenie
Poziom dokładności systemów ExacTrac bez funkcji rentgenowskich w dużej mierze zależy
od morfologicznej charakterystyki danego pacjenta. Przesunięcie skóry i zmiany anatomii
pacjenta lub położenia względem informacji zawartych w tomogramie mogą skutkować
błędami pozycjonowania znacznie większymi niż te, które wyznaczono w trakcie odbioru
systemu przy użyciu sztywnego fantomu.

Ostrzeżenie
Podczas wykonywania bezramowej radiochirurgii obowiązkowa jest korekcja i weryfikacja
rentgenowska lub tomograficzna z użyciem wiązki stożkowej, gdyż położenie układu
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pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii może nieznacznie zmieniać się z frakcji na
frakcję, a także może różnić się od położenia bezramowego lokalizatora TK / Angio i
pozycjonera celu do SRS, mocowanego podczas badania tomograficznego. Wykrywanie
termowizyjne jest dozwolone tylko pod warunkiem, że odniesienie stanowi układ
pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii.

Ostrzeżenie
Należy zawsze sprawdzać, czy system ExacTrac potwierdza osiągnięcie położenia
docelowego, wyświetlając ikonę OK. Jeśli ikona OK nie jest wyświetlona, nie należy
poddawać pacjenta terapii. W razie potrzeby powtórzyć ponowne pozycjonowanie, klikając
przycisk Restart Positioning.

Omówienie ekranu pozycjonowania
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9.8 Informacje o leczeniu

Informacje ogólne

Można uzyskać szybki przegląd planu leczenia DICOM z karty Treatment Information.

Karta Treatment Information

Rysunek 93 
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9.9 Automatyczny ruch stołu w konfiguracjach z
akceleratorami liniowymi Varian TrueBeam

Informacje ogólne

W przypadku akceleratorów liniowych TrueBeam system ExacTrac wykorzystuje protokół ADI,
aby przesyłać żądania związane z ruchem stołu do aplikacji terapeutycznej.
Procedura automatycznego pozycjonowania jest zapewniana przez okno dialogowe
pozycjonowania za pomocą ADI (patrz Rysunek 94). ExacTrac musi być uruchomiony, aby móc
autoryzować terapie na akceleratorach liniowych z użyciem interfejsu ADI dla każdego pacjenta.
UWAGA: W przypadku akceleratorów liniowych TrueBeam status OK w systemie ExacTrac
uwzględnia odchylenie rotacyjne rzeczywistego kąta unieruchomienia pacjenta od kąta
zaplanowanego pierwotnie (plan DICOM). 

Tryby automatycznego pozycjonowania ADI

Tryb Zastosowanie

AutoPrepositioningMode

Wykorzystywany do wstępnego pozycjonowania pacjenta. Spraw-
dza, czy:
• plan i wybór izocentrum są poprawne;
• nie ma kompensacji odchylenia kątowego w kierunku pionowym;
• nie ma aktualizacji planu po osiągnięciu pozycji docelowej.

AutoPositioningMode

Wykorzystywany do ostatecznego początkowego i śródfrakcyjnego
pozycjonowania pacjenta:
• używany po tym, jak pozycja pacjenta została poprawiona na

podstawie rentgenografii/tomografii z użyciem wiązki stożkowej;
• sprawdza, czy plan i wybór izocentrum są poprawne;
• kompensacja odchylenia kątowego (kąt stołu);
• możliwy przy wszystkich kątach stołu: obraca pacjenta do zapla-

nowanego kąta DICOM;
• aktualizacja planu po osiągnięciu pozycji docelowej, gdy system

ExacTrac jest pewny.

AutoPhantomPositioning-
Mode

Wykorzystywany do pozycjonowania fantomu:
• nie sprawdza, czy plan jest poprawny;
• obraca kąt pionowy tak, żeby fantom został obrócony do kąta 0°

zgodnie z konwencją akceleratora liniowego CCW0 (patrz str.
327);

• nie ma aktualizacji planu po osiągnięciu pozycji docelowej.

UWAGA: Jeżeli mimo kolejnych prób nie można uruchomić stacji roboczej lub oprogramowania
ExacTrac, można skontaktować się z pomocą techniczną firmy Varian. System ExacTrac firmy
Brainlab musi być usunięty z listy skonfigurowanych urządzeń ADI na akceleratorze liniowym, aby
możliwe było kontynuowanie prowadzenia leczenia bez systemu ExacTrac. 

Używanie okna dialogowego pozycjonowania za pomocą ADI

Okno dialogowe pozycjonowania za pomocą ADI może być wykorzystane w następujących
sytuacjach:

ExacTrac Tryb

Ekran pozycjonowania pacjenta
(karta IR Positioning)

Pozycjonowanie wstępne:
kliknąć Restart Positioning.

AutoPrepositioningMode

Automatyczny ruch stołu w konfiguracjach z akceleratorami liniowymi Varian TrueBeam
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ExacTrac Tryb

Pozycjonowanie:
• rozpoczyna się automatycznie po

przejściu do karty IR Positioning
(po korekcji rentgenowskiej, wybo-
rze izocentrum itd.);

• ręcznie po kliknięciu Restart Po-
sitioning.

AutoPositioningMode

Pozycjonowanie wirtualnego
izocentrum

Pozycjonowanie wstępne
Kliknąć Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Przesuwanie fantomu izocen-
trycznego do położenia izocen-
trum

Kliknąć Start Positioning. AutoPhantomPositio-
ningMode

Przesuwanie fantomu rentge-
nowskiego do położenia rent-
genowskiego

Kliknąć Start Positioning. AutoPhantomPositio-
ningMode

Wszystkie trzy tryby wykorzystują co najwyżej trzy iteracje żądań ruchu stołu, aby osiągnąć
położenie docelowe. Gdy aplikacja terapeutyczna poinformuje system ExacTrac, że ruch stołu
został zakończony, system ExacTrac sprawdza, czy położenie/obrót zostały już uzyskane. Jeżeli
nie, a maksymalna liczba prób nie została jeszcze wykorzystana, system wysyła następne
żądanie ruchu stołu.
• Po pomyślnie zakończonym ruchu okno dialogowe pozycjonowania za pomocą ADI jest

automatycznie zamykane.
• Jeżeli ruch nie zostanie zakończony pomyślnie, okno dialogowe pozostaje otwarte i wyświetla

komunikat ostrzegawczy (patrz str. 211).

Okno dialogowe pozycjonowania za pomocą ADI

③

②
①

Rysunek 94 

Nr Element

① Tytuł wskazujący tryb

② Komunikat stanu

③ Interrupt/Close

Komunikaty stanu

Kolumna Przerwany w poniższej tabeli komunikatów stanu wskazuje, czy procedura
automatycznego pozycjonowania jest kontynuowana po usunięciu usterki, czy nie. 
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Przerwany? Znaczenie

Nie
Po usunięciu usterki (na przykład po usterce „No Beam prepared. Prepare
Beam.” (Brak przygotowanej wiązki. Proszę przygotować wiązkę) przygotowano
wiązkę), procedura automatycznego pozycjonowania jest kontynuowana.

Tak

Procedura automatycznego pozycjonowania jest zatrzymana. Aby ponownie
rozpocząć automatyczne pozycjonowanie, należy zamknąć okno dialogowe i
nacisnąć ponownie Restart Positioning. Przycisk Interrupt zmienia w takim
przypadku nazwę na Close.

Komunikat stanu Stan Przerwany

ADI Not Connected
(Interfejs ADI nie jest
podłączony)

Nie nawiązano połączenia z ADI. Tak

ADI Misconfiguration
(Błędna konfiguracja
ADI)

Połączenie ADI pomiędzy ExacTrac a akceleratorem li-
niowym nie mogło zostać nawiązane, ponieważ konfigu-
racje TrueBeam i systemu ExacTrac nie pasują do sie-
bie. (Np. jeden jest skonfigurowany do korekcji 6 stopni
swobody, a drugi koryguje tylko 4 stopnie swobody.)

Tak

Interrupted (Przerwa-
ny)

Automatyczne pozycjonowanie zostało przerwane (np.
przez wciśnięcie przycisku Cancel na konsoli terapeu-
tycznej). Aby ponownie rozpocząć automatyczne pozy-
cjonowanie, należy zamknąć okno dialogowe i kliknąć
ponownie Restart Positioning.

Tak

No plan loaded (Nie
wczytano planu) Nie wczytano planu na akceleratorze TrueBeam. Tak

Wrong plan loaded
(Wczytano niewłaści-
wy plan)

Plan wczytany na akceleratorze liniowym TrueBeam nie
odpowiada plikom pacjenta wczytanym w systemie
ExacTrac.
W celu porównania tego system ExacTrac sprawdza,
czy UID wersji planu DICOM podane przez akcelerator li-
niowy poprzez interfejs ADI odpowiada UID wersji planu
DICOM (w odniesieniu do jednego z numerów referen-
cyjnych) z planu DICOM dla aktualnie wczytanego pa-
cjenta w systemie ExacTrac.

Tak

No Beam prepared.
Prepare Beam (Brak
przygotowanej wiązki.
Proszę przygotować
wiązkę)

Na akceleratorze TrueBeam nie ma przygotowanego po-
la/wiązki. Nacisnąć przycisk Prepare na wydzielonej kla-
wiaturze systemu TrueBeam.

Nie

Unknown beam pre-
pared. (Przygotowa-
no nieznaną wiązkę.)

Wiązka przygotowana na akceleratorze TrueBeam jest
nieznana dla planu DICOM w systemie ExacTrac, więc
ExacTrac nie może przeprowadzić automatycznego po-
zycjonowania.

Tak

Wrong Isocenter se-
lected (Wybrano nie-
właściwe izocentrum)

Izocentrum wybrane w systemie ExacTrac nie odpowia-
da wiązce przygotowanej na akceleratorze TrueBeam. Tak

Enable Motion to mo-
ve Couch (Aktywuj
ruch, aby wykonać
ruch stołu)

Żądanie ruchu stołu wysłane do akceleratora TrueBeam.
System ExacTrac czeka na zakończenie ruchu stołu.
Patrz str. 212.

Nie

Beam is already au-
thorized (Wiązka zos-
tała już autoryzowa-
na)

Wiązka przygotowana na akceleratorze TrueBeam zosta-
ła już autoryzowana przez system ExacTrac.
Należy cofnąć stan przygotowania, naciskając przycisk
Preview na wydzielonej klawiaturze systemu TrueBeam.
Następnie użyć przycisku Prepare na wydzielonej kla-
wiaturze systemu TrueBeam, żeby ponownie przygoto-
wać wiązkę.

Tak
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Komunikat stanu Stan Przerwany

IR Position is not va-
lid (Pozycja termowi-
zyjna nie jest popraw-
na)

System ExacTrac nie może prawidłowo wykrywać pa-
cjenta/narzędzia. Nie

Averaging Position
(Uśrednianie pozycji)

System ExacTrac uśrednia pozycję pacjenta przez dwie
sekundy. Nie

Position not reached.
(Not updated.) (Pozy-
cja nie została osiąg-
nięta. (Nie zaktualizo-
wano.))

Procedura automatycznego pozycjonowania nie powiod-
ła się. Pewne odchylenie nadal jest powyżej wartości
progowej.

Tak

Procedura przygotowywania do wymiany danych

Wymiana danych z akceleratorem liniowym związana z ruchem stołu i aktualizacją planu może
odbywać się wyłącznie, gdy akcelerator jest w trybie aktywności / w stanie gotowości. Nazwa
przygotowanej wiązki jest widoczna w polu Beam (patrz Rysunek 90). Aby przygotować pole na
akceleratorze liniowym:

Procedura

Należy wybrać pole w aplikacji terapeutycznej i nacisnąć przycisk Prepare na wydzielonej kla-
wiaturze systemu TrueBeam.
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9.9.1 Aktywowanie ruchu stołu

Informacje ogólne

Po wysłaniu wartości przesunięcia do akceleratora liniowego TrueBeam należy aktywować ruch
stołu przy użyciu manipulatora wiszącego w sali terapeutycznej lub wydzielonej klawiatury w
obszarze konsoli.

Korzystanie z manipulatora stołu TrueBeam

W tej części jest opisany sposób aktywowania automatycznego ruchu stołu za pomocą
manipulatora stołu akceleratora liniowego Varian TrueBeam. Jest w niej objaśnione działanie tylko
tych elementów sterujących, które są potrzebne do automatycznego pozycjonowania stołu w
połączeniu z systemem ExacTrac. Bliższe szczegóły na temat tego manipulatora stołu oraz
ogólne zasady bezpieczeństwa jego użytkowania zawiera dokumentacja systemu otrzymana wraz
z akceleratorem.

①

Rysunek 95 

Nr Element

① Manipulator stołu

Gdy system ExacTrac wyśle przesunięcie do systemu TrueBeam, przyciski Motion Selection dla
ruchu Couch Linear lub Couch Rotation zostają automatycznie podświetlone. Jednocześnie
naciskając i przytrzymując oba przyciski Aktywacja ruchu na manipulatorze, nacisnąć jeden raz
przycisk Motion Selection.

①

①

Rysunek 96 

Nr Element

① Przyciski Aktywacja ruchu

Gdy docelowe położenie zostanie osiągnięte, przycisk Move Couch zgaśnie.

Ostrzeżenie
Należy zawsze sprawdzać, czy system ExacTrac potwierdza osiągnięcie położenia
docelowego, wyświetlając ikonę OK. Jeśli ikona OK nie jest wyświetlona, nie należy
poddawać pacjenta terapii. W razie potrzeby powtórzyć pozycjonowanie, klikając ponownie
przycisk Restart Positioning.
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Korzystanie z konsoli TrueBeam

W tej części jest opisany sposób aktywowania automatycznego ruchu stołu z poziomu konsoli
akceleratora liniowego Varian TrueBeam. Jest w niej objaśnione działanie tylko tych elementów
sterujących, które są potrzebne do automatycznego pozycjonowania stołu w połączeniu z
systemem ExacTrac. Szczegóły na temat tej konsoli stołu oraz ogólne zasady bezpieczeństwa jej
użytkowania zawiera dokumentacja systemu otrzymana wraz z akceleratorem.

Rysunek 97 
Gdy system ExacTrac wyśle przesunięcie do systemu TrueBeam, przyciski wyboru ruchu dla
ruchu Couch Linear lub Couch Rotation zostają automatycznie podświetlone. Przycisk wyboru
ruchu należy nacisnąć jednokrotnie, a następnie aktywować automatyczny ruch stołu, naciskając
równocześnie oba przyciski aktywacyjne na konsoli.

①

③

②

Rysunek 98 

Nr Element

① Przycisk Couch Linear

② Przycisk Couch Rotation

③ Przyciski Motion Enable

UWAGA: Na podstawie „tabeli tolerancji” skonfigurowanej na akceleratorach liniowych TrueBeam
niektóre rodzaje ruchu muszą być aktywowane z sali terapeutycznej. Dotyczy to na przykład
obrotów stołu lub dużych przesunięć korekcyjnych. 
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10 KOREKCJA
RENTGENOWSKA

10.1 Akwizycja rentgenogramów

Informacje ogólne

Po zakończeniu wstępnego pozycjonowania pacjenta można przeprowadzić korekcję
rentgenowską ułożenia ciała pacjenta, o ile użytkownik posiada licencję na tę funkcję.
Na podstawie przekroju skanu tomograficznego o grubości maks. 3 mm korekcja rentgenowska
może zniwelować rozbieżności do mniej niż 1,5 mm, a typowo do 1,0 mm, we wszystkich
kierunkach podczas pozycjonowania sztywnych fantomów ciała. Informacje o tym, jaką dokładnie
precyzję można osiągnąć w danym aparacie, można znaleźć w protokole odbioru wypełnionym
podczas montażu. Łączna rozbieżność pozycjonowania podczas pozycjonowania rzeczywistego
pacjenta może być większa, np. w przypadku leczenia zmian ruchomych.
Rozbieżność nie obejmuje niepewności podania dawki wynikającej z odchyleń izocentrycznych,
jakie akcelerator liniowy wprowadza za pomocą gantry i/lub rotacji stołu. Wartości te podane są w
dołączonych materiałach informacyjnych dostarczonych przez producenta akceleratora liniowego.
Można je też uzyskać podczas własnych testów Winstona-Lutza.
UWAGA: Przed zrobieniem zdjęć rentgenowskich należy upewnić się, że zdjęcia portalowe,
XVI/OBI ani gantra nie zasłaniają wiązki rentgenowskiej. Panele do obrazowania portalowego
oraz panele XVI/OBI należy złożyć. Nie wolno wykonywać zdjęć rentgenowskich i tomogramów z
użyciem wiązki stożkowej lub obrazów MV w tym samym czasie. 

Procedura aktywacji korekcji rentgenowskiej

Przebieg procedury

1.

Aby aktywować korekcję rentgenowską, należy nacisnąć X-Ray Correction na karcie IR
Positioning, gdy wyświetlona będzie ikona stanu Proceed with X-ray.
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Przebieg procedury

2.

System ExacTrac automatycznie konfiguruje parametry ekspozycji generatora rentge-
nowskiego zgodnie z ustawieniami pacjenta.
Można zastosować wstępnie przygotowane ustawienia generatora rentgenowskiego
(patrz str. 126) dla zdalnych systemów generatora rentgenowskiego:

①

• Aby zastosować ustawienia wstępne, należy dwukrotnie kliknąć ustawienie i skopiować
je do ustawień generatora.

• Ta sama wartość jest stosowana na obu generatorach. Jednak można na każdym z
nich ustawić ręcznie inną wartość, klikając na ikonę połączenia ①, aby została wyświet-
lona jako połączenie zerwane.

• Po kliknięciu Apply lub OK wartości są przesyłane do generatorów i ustawiane jako
wartości domyślne dla przyszłych akwizycji rentgenowskich.

Rentgenogram

Rysunek 99 

Przegrzanie lamp rentgenowskich

Aby zapobiec przegrzaniu lamp rentgenowskich, system ExacTrac ma wbudowany mechanizm
oparty na specyficznej krzywej rozgrzewania i stygnięcia lampy. Jeżeli lampa nagrzeje się
nadmiernie, system ExacTrac nie pozwoli na dalsze wykonywanie akwizycji rentgenogramów.
Lampa musi ostygnąć przez kilka minut, aby możliwe było robienie kolejnych zdjęć
rentgenowskich.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Przed każdym etapem terapii z nowym położeniem terapii lub kątem stołu musi zostać
wykonana korekcja rentgenowska.

Ostrzeżenie
Podczas wykonywania bezramowej radiochirurgii obowiązkowa jest korekcja i weryfikacja
rentgenowska, gdyż położenie układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii może
nieznacznie zmieniać się z frakcji na frakcję, a także może różnić się od położenia
bezramowego lokalizatora TK / Angio i pozycjonera celu do SRS, mocowanego podczas
badania tomograficznego.

Ostrzeżenie
Aby osiągnąć jak najlepszą precyzję po zakończeniu pozycjonowania termowizyjnego,
należy wykonywać weryfikację rentgenowską za każdym razem, gdy zostanie obrócony
stół lub zostanie zmienione ułożenie ciała pacjenta.

Ostrzeżenie
ExacTrac nie jest systemem diagnostycznym. Rentgenogramy nie powinny stanowić
podstawy do diagnozowania stanu pacjenta.

KOREKCJA RENTGENOWSKA

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 217



10.1.1 Akwizycja markerów naskórnych

Informacje ogólne

Jeśli układ odniesienia stanowią markery naskórne, a ich położenie na ciele pacjenta nie jest
zbieżne z informacjami wynikającymi z obrazów tomograficznych, nie można zaktualizować
położenia pacjenta i zostanie wyświetlony stosowny komunikat o błędzie.

Rysunek 100 
Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, należy wykonać akwizycję nowej konfiguracji markerów. Jeżeli
markery naskórne są wykorzystywane jako układ odniesienia, ale dla pacjenta nie zdefiniowano
markerów naskórnych, należy także wykonać akwizycję konfiguracji markerów, aby stosować
przesunięcia i wykrywać położenie pacjenta. W takich wypadkach należy wykonać akwizycję
konfiguracji markerów przed każdą sesją terapeutyczną, zanim można będzie wykonać
rentgenogramy.

Przed rozpoczęciem

Aby kontynuować, należy upewnić się, że:

Przebieg procedury

1. Wczytano poprawny plik pacjenta z danymi tego pacjenta, który ma zostać poddany tera-
pii (patrz str. 131).

2. Pacjent został poprawnie wstępnie ułożony w izocentrum (patrz str. 179).

3. Nacisnąć Yes, aby wykonać akwizycję nowej konfiguracji markerów termowizyjnych dla
tego pacjenta.

Akwizycja nowej konfiguracji markerów

Przebieg procedury

1.
Upewnić się, że wstępne pozycjonowanie pacjenta względem izocentrum akceleratora li-
niowego zostało zakończone powodzeniem (patrz str. 179).
Pacjent musi pozostawać bez ruchu w trakcie tej procedury.

2. Nacisnąć przycisk Next, aby zaktualizować ułożenie ciała pacjenta. Użytkownik zostanie
przekierowany bezpośrednio do akwizycji rentgenogramów (patrz str. 222).

Ostrzeżenie
Jeśli nie uda się zaktualizować ułożenia ciała pacjenta, należy się upewnić, że wczytane
dane pacjenta dotyczą faktycznie tego pacjenta. Nie należy przechodzić dalej bez
absolutnej pewności, że są wczytane poprawne dane. Leczenie pacjenta na podstawie
niepoprawnych danych grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Akwizycja rentgenogramów
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Akwizycja nowej konfiguracji markerów

Rysunek 101 
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10.1.2 Akwizycja układu pozycjonowania

Informacje ogólne

Jeśli układ odniesienia stanowią układ i ramię do pozycjonowania ET, wyświetlony zostanie
bieżący obraz z kamery wizyjnej, na którym można sprawdzić, czy układ jest poprawnie
umieszczony.

Ekran Reference Tool

Rysunek 102 

Akwizycja rentgenogramów

220 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



Procedura weryfikacji

Przebieg procedury

1.

Wybrać Reference Star/Array na ekranie Set Positioning Defaults w Patient Settings.

UWAGA: Jeżeli krzyżak referencyjny zamocowany jest na stole przed korekcją rentge-
nowską (i jest sygnalizowany jako widoczny w ikonie narzędzi), ekran narzędzi referencyj-
nych nie zostanie otwarty i położenie układu jest automatycznie zapisywane. 

2. Należy upewnić się, że pacjent został poprawnie wstępnie ułożony w izocentrum (patrz
str. 179).

3. Ekran narzędzi referencyjnych otwiera się automatycznie, jeżeli przycisk korekcji rentge-
nowskiej zostanie wciśnięty, zanim układ pozycjonowania zostanie zamocowany na stole.

4.
Należy upewnić się, że układ pozycjonowania znajduje się w pobliżu miejsca leczenia.
Ponieważ krzyżak i ramię do pozycjonowania ET nie przepuszcza promieni rentgenow-
skich, należy uważać, aby nie utrudniał akwizycji rentgenogramów.

5.

Gdy ułożenie ciała pacjenta i układu jest poprawne, należy nacisnąć przycisk Next, aby
zaktualizować akwizycję markerów.
• Ta procedura potrwa kilka sekund, a jej stan sygnalizuje pasek postępu.
• Od tej chwili można używać układu pozycjonowania do wykrywania ruchu stołu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Ponieważ układ i ramię do pozycjonowania ET i krzyżak i ramię do pozycjonowania ET
mogą wskazywać tylko położenie stołu, należy upewnić się, że pacjent nie porusza się
podczas terapii. Można to kontrolować na monitorach wideo w sterowni.

Ostrzeżenie
Po potwierdzeniu poprawności położenia układu do pozycjonowania nie należy go
przemieszczać względem pacjenta. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy
pozycjonowania pacjenta skutkujące jego niewłaściwym leczeniem.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że układ pozycjonowania lub krzyżak referencyjny nie są umieszczone
zbyt blisko gantry. W przypadku kolizji układu/krzyżaka z gantrą pacjent może zostać
ułożony w nieprawidłowej pozycji lub może nawet zaistnieć ryzyko kolizji pomiędzy ciałem
pacjenta a gantrą.
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10.1.3 Akwizycja rentgenogramów

Ekran X-Ray Acquisition

System ExacTrac automatycznie konfiguruje ustawienia ekspozycji zgodnie z ustawieniami
pacjenta. Można zobaczyć zdjęcia wykonane przez dwa generatory w jednym etapie.

Rysunek 103 
UWAGA: Akwizycja rentgenogramów może zostać dezaktywowana. Może się tak zdarzyć, jeżeli
przygotowana jest nieznana wiązka lub blokada kV/DOOR jest aktywna (ikona blokady jest
czerwona – patrz str. 201). 

Procedura akwizycji rentgenogramów

Przebieg procedury

1.
Upewnić się, że wstępne pozycjonowanie pacjenta względem izocentrum akceleratora li-
niowego zostało zakończone powodzeniem (patrz str. 179).
Pacjent musi pozostawać bez ruchu w trakcie tej procedury.

2.

Sprawdzić i zweryfikować automatycznie wybrany poziom energii rentgenowskiej dla każ-
dej lampy rentgenowskiej.
Należy wybrać właściwy poziom mocy naświetlania promieniami rentgenowskimi:
• Jeśli moc jest zbyt mała, na uzyskanych rentgenogramach mogą być widoczne tkanki

pacjenta.
• Może to spowodować niepoprawną fuzję obrazów (patrz str. 225) ze względu na trud-

ności w rozróżnieniu tkanek miękkich, jak np. skóra głowy, od struktury kostnej, jak
czaszka.

Aby zmienić wiązkę rentgenowską, należy nacisnąć Modify dla prawej lub lewej lampy i
nacisnąć Apply, żeby zapisać zmienione ustawienia.

3.
Wykonać akwizycję obrazów rentgenowskich na konsoli, naciskając przycisk wyzwalający
promieniowanie rentgenowskie, dopóki rentgenogram nie zostanie wyświetlony na ekra-
nie.

4. Odpowiednio dostosować kontrast obrazu (patrz str. 242).

5. Nacisnąć Next, aby przejść do fuzji obrazów.

Akwizycja rentgenogramów
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Obsługiwane wartości

mAs mA Obsługiwane czasy ekspozy-
cji [ms] (w zależności od
konfiguracji)

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

Maksymalna moc elektryczna w obwodzie wysokiego napięcia uzyskiwana jest przy wartościach
140 kV i 32 mAs. Dla parametrów 100 kV i 0,1 s maksymalne natężenie w mA wynosi 400.
Ustawienie w zakresie kV można wyregulować pomiędzy 40 a 140 kV w skokach co 1 kV.
Nominalne napięcie w układzie rentgenograficznym wraz z najwyższym natężeniem prądu wynosi
120 kV przy natężeniu prądu 75 mAs. Najwyższe natężenie prądu w układzie rentgenograficznym
z najwyższym napięciem na lampie rentgenowskiej to 75 mAs przy 120 kV. Nominalna moc
elektryczna podawana jako najwyższa stała moc prądu elektrycznego uzyskiwana na wyjściu,
wyrażona w kilowatach, którą może dostarczyć generator wysokich napięć przez czas podawania
odpowiadający maksymalnemu klinicznemu czasowi podawania przy napięciu 120 kV do 65 kW.
ExacTrac jest zgodny z normą IEC 60601-2-68. Odchylenia w przypadku promieniowania
wychodzącego są w zakresie 5% dla wszystkich czynników podawania.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Jeżeli wykorzystywane są akcesoria, należy pamiętać, że w wyniku umieszczenia materiałów w
wiązce rentgenowskiej mogą wystąpić niekorzystne działania.
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Ostrzeżenie
Wykonując akwizycję rentgenogramów, należy trzymać przycisk ekspozycji wciśnięty,
dopóki ekspozycja się nie zakończy. Koniec akwizycji sygnalizowany jest dźwiękiem.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy zainstalować nadzór wideo lub podobne urządzenie, aby zapewnić swobodną widoczność
pacjenta podczas wykonywania ruchów spoza sali terapeutycznej.

Aby łatwiej było osiągnąć poprawną fuzję obrazów, należy podwyższyć jakość obrazu,
regulując kontrast obrazu zgodnie z wymaganiami. Należy uważać, aby właściwie
zrównoważyć kontrast.

Po rozpoczęciu akwizycji rentgenogramów pacjent musi pozostawać w tym samym
położeniu przez cały zabieg.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem akwizycji rentgenogramów należy zawsze sprawdzać, czy w sali
terapeutycznej nie przebywa nikt oprócz pacjenta. Operator zawsze powinien wykonywać
naświetlania rentgenowskie spoza sali terapeutycznej.

Ostrzeżenie
Jeśli akwizycja obrazu nie powiedzie się trzykrotnie, np. nie można wygenerować pełnego
obrazu, należy przerwać terapię i skalibrować system. Jeśli akwizycja obrazów nadal
będzie niemożliwa, należy zwrócić się do pomocy technicznej Brainlab.

Ostrzeżenie
Przed przeprowadzeniem akwizycji rentgenogramu należy się upewnić, że gantra, jej
akcesoria ani żadne inne urządzenie innego producenta nie zasłaniają pola widzenia
między lampami rentgenowskimi a płaskimi panelami. Można to kontrolować na
monitorach wideo w sterowni. Przed wykonaniem każdego wymaganego obrazu należy
pamiętać o wyborze poprawnej lampy rentgenowskiej na konsoli aparatu rentgenowskiej.

Akwizycja rentgenogramów
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10.2 Fuzja rentgenogramów

Informacje ogólne

Na etapie fuzji można porównać rentgenogramy z oryginalnym skanem TK.
Istnieją różne możliwości aktywowania korekcji bieżącego ułożenia ciała pacjenta:

Rodzaj fuzji Patrz

Na podstawie kości

Jeśli odniesienie ma stanowić struktura kostna, można po-
równać obrazy DRR wygenerowane na podstawie zaimporto-
wanych tomogramów z rentgenogramami uzyskanymi w wy-
niku akwizycji.

str. 229

Na podstawie mar-
kerów podskórnych

Jeśli odniesienie mają stanowić markery podskórne, można
porównać położenie markerów podskórnych lub stentów oz-
naczonych na zestawie obrazów TK podczas definiowania
markerów podskórnych (patrz str. 165) z bieżącym położe-
niem markerów podskórnych widocznym na rentgenogra-
mach uzyskanych w wyniku akwizycji.

str. 237

Na podstawie sten-
tów

Jeśli odniesienie ma stanowić stent, można porównać poło-
żenie stentu oznaczonego na zestawie obrazów TK podczas
definiowania markerów podskórnych (patrz str. 165) z bieżą-
cym położeniem markerów podskórnych widocznym na uzys-
kanych rentgenogramach.

str. 226

Można przełączać pomiędzy fuzją opartą na implantach/stentach i fuzją kostną za pomocą
dostępnych kart.
Można także jednocześnie porównać aktualne obrazy rentgenowskie, pełne obrazy DRR i obrazy
DRR ograniczone do objętości zainteresowania (VOI).

Fuzja i wykrywanie przesunięcia

① ②

Rysunek 104 

Nr Element

① Fuzja przy użyciu struktur kostnych

② Fuzja na podstawie markerów podskórnych
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10.3 Fuzja obrazów – na podstawie kości i stentów

Fuzja na podstawie kości

Położenie struktur kostnych pacjenta zdefiniowane na obrazach TK jest porównywane z
położeniem tych samych struktur, widocznych na obrazach rentgenowskich.
Następnie nowe i stare położenia kości są dopasowywane do siebie w celu poprawnego
obliczenia wymaganego przesunięcia w zakresie pozycji pacjenta.

Fuzja na podstawie stentów

Położenie stentu zdefiniowane na obrazach TK podczas definiowania markerów podskórnych
(patrz str. 165) jest porównywane z położeniem stentu widocznego na obrazach rentgenowskich.
Następnie nowe i stare położenia stentu są dopasowywane do siebie w celu poprawnego
obliczenia wymaganego przesunięcia w zakresie pozycji pacjenta. Należy najpierw przeprowadzić
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fuzję na podstawie kości, a potem fuzję na podstawie stentu, aby wygenerować dobry punkt
wyjścia.

Rysunek 105 
Fuzja na podstawie stentu wykonywana jest w taki sam sposób, jak fuzja na podstawie kości.
Objętość zainteresowania (VOI) jest zawsze definiowana dla stentu.
Używając fuzji na podstawie stentu, należy zawsze zweryfikować wyniki fuzji za pomocą suwaka
do nakładania obrazów bursztynowy/niebieski. To pozwala na weryfikację wyników pomiędzy
skróconymi a pełnymi obrazami DRR, potwierdzając dobry wynik fuzji.
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10.3.1 Widoki obrazu

Widoki obrazu

Fuzja na podstawie kości lub stentu jest wykonywana na dwóch widokach, które zawierają:
• obrazy DRR,
• rentgenogramy.

Obraz DRR jest generowany w każdym przypadku osobno, aby jego kąt był taki sam co
stosownego rentgenogramu. Ułatwia to dokładne porównanie i zapobiega przypadkowemu
interpretowaniu obrotów pacjenta jako błędów przesunięcia.
Obrazy mogą być:
• Nałożone (patrz str. 229). Podobne struktury wewnętrzne będą wtedy dopasowywane do

siebie w celu poprawnego obliczenia wymaganego przesunięcia.
• Z ograniczeniami (patrz str. 231).

Po wdrożeniu przesunięcia korekcyjnego ułożenie ciała pacjenta będzie się różniło od
początkowego (np. wskazywanego przez bezramowy lokalizator TK / Angio i pozycjoner celu
do SRS w przypadku zabiegów bezramowej radiochirurgii).
Patrz str. 234.

Regulowanie powiększenia widoków

Opcje

Aby dostosować powiększenie, należy kliknąć w obszarze obrazu i użyć kółka myszy. Można pa-
noramować obraz (ponownie wyśrodkować powiększony obraz) za pomocą środkowego przyci-
sku myszy.

Zmienianie ustawień DRR i markerów

Ustawienia DRR i markerów podskórnych określone uprzednio dla danego pacjenta (patrz str. 156
i str. 165) można w razie potrzeby zmienić, naciskając przycisk Patient Settings.

Zatwierdzanie fuzji

Gdy fuzja obrazów zostanie zakończona i jej poprawność będzie zweryfikowana wizualnie, można
potwierdzić wyniki, np. na potrzeby rozliczeń, aktywując pole wyboru Approve (patrz str. 236).
Ponadto fuzję można zatwierdzić:
• podczas sprawdzania zakończonych terapii pacjentów (patrz str. 381);
• przy użyciu odpowiednio skonfigurowanej zdalnej stacji roboczej (patrz str. 368).

Fuzja obrazów – na podstawie kości i stentów
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10.3.2 Opcje nakładania obrazów

Informacje ogólne

Wyświetlany obraz można zmodyfikować przy użyciu wielu funkcji nakładania, które upraszczają
zarówno porównanie danych, jak i przeglądanie wyników fuzji.
Podobne struktury wewnętrzne będą wtedy dopasowywane do siebie w celu poprawnego
obliczenia wymaganego przesunięcia.

Przykładowe obrazy

① ② ③

Rysunek 106 

Funkcje nakładania obrazów

Opcja

DRR VOI – X-ray – DRR

Przesunąć, aby zobaczyć więcej:
• objętości zainteresowania (VOI) na DRR (gdy pole

Use VOI jest aktywowane, a obszar VOI jest zdefinio-
wany) (patrz str. 157) lub

• rentgenogramu lub
• widoku DRR

Add ① Funkcja Add nakłada rentgenogram na obraz DRR. Oba
obrazy będą wyświetlane w odcieniach szarości.

Amber/Blue ② Nakłada rentgenogram (wyświetlony na niebiesko) na
obraz DRR (wyświetlony na bursztynowo).

KOREKCJA RENTGENOWSKA

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 229



Opcja

Spyglass ③

Pokazuje wycinek obrazu DRR w celu ułatwienia jego
porównania z rentgenogramem.
• Lupę można przesuwać, przytrzymując lewy przycisk

myszy i przeciągając kursor w wymagane miejsce.
• Można także zmieniać wielkość lupy za pomocą suwa-

ka Small -> Large.

Poprawność fuzji musi być weryfikowana przy użyciu funkcji nakładania obrazów w obu
widokach obrazu, zwłaszcza gdy obrazy zawierają ciąg podobnych do siebie struktur, jak
np. kręgi.

Ostrzeżenie
Nie należy poddawać pacjenta terapii, dopóki nie będzie możliwe uzyskanie precyzyjnej
fuzji obrazów.
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10.3.3 Funkcje ograniczania

Informacje ogólne

Bezpieczniejsze pozycjonowanie pacjenta można przeprowadzić, ograniczając dozwolone
przesunięcie i pomijając pewne informacje z obrazu, np. żuchwę, które mogłyby powodować
niedokładności fuzji.

Funkcje ograniczania

Rysunek 107 

Wyznaczanie maksymalnego przesunięcia

Suwak Fusion Limit umożliwia wyznaczenie maksymalnego dozwolonego przesunięcia obrazu
przy dopasowywaniu rentgenogramu i obrazu DRR w trakcie automatycznej fuzji na podstawie
kości.
Zazwyczaj jest zalecana wyższa wartość, aby przesunięcie korekcyjne podczas fuzji było
elastyczne.
Jeśli jednak obraz zawiera ciąg podobnych struktur, jak np. kręgi, zalecana jest niższa wartość,
aby zapobiec niepoprawnemu wynikowi fuzji.
Patrz str. 461.

Ostrzeżenie
Jeśli wartość limitu fuzji jest bardzo wysoka lub bardzo niska, może być niemożliwe
osiągnięcie poprawnej automatycznej fuzji obrazów.

Wyznaczanie obszaru zainteresowania (ROI) dla fuzji na podstawie kości

Do celów fuzji na podstawie kości można zdefiniować obszar zainteresowania (ROI), aby pominąć
w fuzji obrazów określone struktury zawarte w danych obrazowych.

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Define ROI.

2.

W oknie dialogowym Region of Interest (ROI), które zostanie wyświetlone, wskazać kur-
sorem myszy strukturę, która ma zostać pominięta.
Niebieskie kółko wskazuje obszar, który zostanie zamazany. Aby dostosować wielkość
niebieskiego kółka, należy użyć suwaka Min → Max.

3.
Naciśnięcie lewego przycisku myszy spowoduje zamazanie obszaru, który zostanie pomi-
nięty.
Aby skasować zamazany obszar lub jego część, należy nacisnąć prawy przycisk myszy.

4. Obszar, który jest teraz zaznaczony na czerwono, będzie pominięty w automatycznej fuzji
obrazów.

5. Aby to ten obszar został użyty do automatycznej fuzji obrazów, a wszystkie pozostały
zostały pominięte, należy nacisnąć przycisk Invert.
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Przebieg procedury

6. Aby potwierdzić ustawienia i wrócić do ekranu X-Ray/DRR Fusion, należy nacisnąć OK.

UWAGA: Jest wskazane, aby podczas przeprowadzania bezramowej radiochirurgii (patrz str. 183)
pominąć przy użyciu funkcji obszaru zainteresowania skórę głowy i krawędź czaszki w celu
zwiększenia precyzji automatycznej fuzji. 

Ekran Region of Interest (ROI)

Rysunek 108 

Procedura dezaktywowania obszaru zainteresowania

Opcje

Aby dezaktywować obszar zainteresowania, należy nacisnąć przycisk Hide w sekcji ROI na
ekranie Fusion & Shift Detection. Wyznaczony obszar zainteresowania jest nadal brany pod
uwagę w trakcie fuzji obrazów.

Aby przeprowadzić fuzję obrazów bez użycia obszaru zainteresowania, należy nacisnąć przy-
cisk Clear na ekranie Region of Interest (ROI).

Patrz str. 462.
UWAGA: Przy każdej zmianie obszaru zainteresowania automatycznie wykonywana jest nowa
fuzja obrazów, wykorzystująca nowy obszar zainteresowania. 

Zachowanie obszaru zainteresowania (ROI) dla różnych kątów stołu

Obszar zainteresowania jest zawsze definiowany w przyrostach co 5°. Przyrosty są zdefiniowane
od 0° do 4°, 5° do 9° i tak dalej. W przypadku ujemnych kątów stołu przyrosty są definiowane w
równoważny sposób.
Oznacza to, że dla nowego kąta stołu trzeba zdefiniować nowy obszar zainteresowania. W
przypadku gdy stół wraca do kątów wykorzystywanych wcześniej, wykorzystany zostanie obszar
zainteresowania zdefiniowany poprzednim razem.

Fuzja obrazów – na podstawie kości i stentów

232 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



Używanie objętości zainteresowania (VOI)

Aktywować pole wyboru Use VOI, żeby wyświetlić objętość zainteresowania zdefiniowaną w
ustawieniach pacjenta (patrz str. 157). Obszar VOI jest zawsze definiowany na potrzeby fuzji na
podstawie stentu.
Firma Brainlab zaleca, aby najpierw przeprowadzić fuzję z wyłączonym VOI, a następnie fuzję z
włączonym VOI. W większości przypadków ogólna fuzja zapewnia dobry punkt wyjściowy dla fuzji
z VOI.
Używając fuzji z VOI, należy zawsze zweryfikować wyniki fuzji za pomocą suwaka do nakładania
obrazów bursztynowy/niebieski. Dzięki temu można zweryfikować wynik pomiędzy przyciętymi a
pełnymi obrazami DRR, tym samym pomagając uniknąć pomylenia struktur anatomicznych (np.
sąsiadujących kręgów).
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10.3.4 Metody fuzji

Informacje ogólne

Można połączyć rentgenogramy z obrazami DRR za pomocą fuzji, używając jednej lub obu
poniższych metod:

Metoda fuzji Opis

Fuzja ręczna

Może zostać przeprowadzona samodzielnie lub jako
przygotowanie do późniejszej fuzji automatycznej.
W trakcie fuzji ręcznej obliczane jest przesunięcie pio-
nowe, podłużne i poprzeczne.
Następnie można obliczyć kąty obrotu przy użyciu fuzji
automatycznej.

Fuzja automatyczna

Może zostać przeprowadzona samodzielnie lub po
wstępnej fuzji ręcznej. W trakcie fuzji automatycznej ob-
liczane jest przesunięcie pionowe, podłużne i poprzecz-
ne, a także kąty obrotu.

Procedura przeprowadzania fuzji ręcznej

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Manual.

2. Poprawić widoczność przy użyciu funkcji nakładania obrazów (patrz str. 229).

3.

Umieścić kursor myszy w widoku obrazu. Zostanie wyświetlona krzyżyk pozycjonujący.

4.

W lewym i prawym widoku obrazu nacisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursor tak,
aby obraz DRR pokrywał się z rentgenogramem.
Po dopasowaniu jednego zestawu obrazów stosowne zmiany zostaną wprowadzone w
innym zestawie obrazów, aby oba widoki były skorelowane.

Fuzja automatyczna

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Automatic.

2. System przesunie obraz DRR tak, aby pokrywał się z rentgenogramem.

Fuzja obrazów – na podstawie kości i stentów
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Weryfikacja wyników fuzji

Przebieg procedury

1.

W sekcji Shift zostanie podane przesunięcie wzdłużne wynikające z fuzji.

Za pomocą funkcji nakładania obrazów (patrz str. 229) zweryfikować poprawność fuzji
ręcznej.
Jeżeli używany jest moduł ExacTrac Robotics i obliczone przesunięcie przekracza limity
dla przechyleń bocznych i wzdłużnych, maksymalna wartość, o jaką moduł ExacTrac Ro-
botics może wykonać korekcję, jest pokazana obok wynikowego przesunięcia (patrz str.
296).
Jeżeli używany jest moduł PerfectPitch i obliczone przesunięcie przekracza limity dla
przechyleń bocznych i wzdłużnych, maksymalna wartość, o jaką moduł PerfectPitch mo-
że wykonać korekcję, jest pokazana obok wynikowego przesunięcia.

2. W dowolnej chwili można cofnąć fuzję, naciskając przycisk Reset w obszarze Fusion.
Ponownie można wtedy wybrać zarówno fuzję ręczną, jak i automatyczną.

3.

Jeżeli wynik fuzji jest zadowalający, można przejść do zatwierdzania fuzji.
UWAGA: Jeżeli nie zastosowano ani suwaka do nakładania obrazów, ani lupy do weryfi-
kowania wyniku fuzji, po kliknięciu przycisku Next wyświetlony zostanie komunikat. Za-
wsze należy weryfikować wynik fuzji. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Poprawność fuzji musi być weryfikowana przy użyciu funkcji nakładania obrazów w obu
widokach obrazu, zwłaszcza gdy obrazy zawierają ciąg podobnych do siebie struktur, jak
np. kręgi.

Ostrzeżenie
Nie należy poddawać pacjenta terapii, dopóki nie będzie możliwe uzyskanie precyzyjnej
fuzji obrazów.

Ostrzeżenie
Wyniki automatycznej fuzji obrazów nie zawsze są poprawne. Z różnych przyczyn istnieje
zawsze możliwość, że automatyczna fuzja obrazów nie da poprawnego wyniku. Nie
przeprowadzenie starannej kontroli poprawności każdej fuzji grozi śmiercią lub poważnymi
obrażeniami ciała pacjenta. Jeśli nie można potwierdzić, że fuzja obrazów jest poprawna,
nie można kontynuować terapii.

Ostrzeżenie
W przypadku napromieniania obiektów w rejonie kręgosłupa należy się upewnić, że
rejestracja obrazu nie jest o jeden krąg za blisko w kierunku dogłowowym lub
doogonowym. Należy dokładnie przyjrzeć się żebrom i innym widocznym strukturom
anatomicznym, aby upewnić się, że są takie same na obrazach DRR i rentgenogramach.
UWAGA: Jeśli precyzja fuzji obrazów budzi wątpliwości, można do weryfikacji ułożenia ciała
pacjenta użyć niewspółpłaszczyznowego położenia stołu. Ze względu na obrót stołu uzyska się
wtedy inny widok struktur anatomiczny, który często umożliwia wykrycie ewentualnych błędów
fuzji. 
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Sposób zatwierdzania fuzji

Przebieg procedury

1. Jeśli obliczone przesunięcie jest akceptowalne z perspektywy klinicznej, można je za-
twierdzić, naciskając przycisk Check to approve fusion.

2.

Zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło otrzymane od administratora sieci
szpitala (patrz str. 127).

3.

Jeśli przycisk Next zostanie naciśnięty bez poprawnego zweryfikowania fuzji, np. przy
użyciu funkcji nakładania (patrz str. 229), zostanie wyświetlony monit.

Należy wtedy nacisnąć przycisk No i wizualnie zweryfikować poprawność fuzji przy uży-
ciu funkcji nakładania.

4. Zatwierdzić fuzję obrazów w sposób opisany powyżej i ponownie nacisnąć przycisk Next,
aby przejść dalej.

Fuzja obrazów – na podstawie kości i stentów
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10.4 Fuzja na podstawie markerów podskórnych
10.4.1 Pozycjonowanie i wykrywanie markerów

Informacje ogólne

Aby możliwe było skorygowanie bieżącego ułożenia ciała pacjenta, oznaczone markery
zdefiniowane na obrazach TK w trakcie definiowania markerów podskórnych (patrz str. 165) są
porównywane z podskórnymi markerami centrującymi widocznymi na rentgenogramach.
Następnie nowe i stare położenia markerów są dopasowywane do siebie w celu poprawnego
obliczenia wymaganego przesunięcia.

Widoki obrazów – fuzja na podstawie markerów podskórnych

Fuzja obrazów na podstawie markerów jest zalecana wówczas, gdy objętość tarczowa (PTV) jest
ruchoma względem struktur kostnych pacjenta.
Położenie markerów podskórnych jest oznaczone na wykonanych rentgenogramach w miejscu
określonym w ustawieniach pacjenta (patrz str. 168). Położenie oznaczonych markerów można
następnie dopasować do rzeczywistego położenia markerów podskórnych na rentgenogramach,
aby poprawnie obliczyć wymagane przesunięcie.
Jakość fuzji obrazów na podstawie markerów można dodatkowo poprawić, regulując
okienkowanie obrazu (patrz str. 237).

Opcje markerów

Rysunek 109 

Procedura wykrywania markerów

Przebieg procedury

1.

Aby automatyczne wykrywanie markerów było łatwiejsze, należy dostosować rozkład od-
cieni szarości rentgenogramów przy użyciu ikony histogramu. Okienkowanie jest opisane
na str. 242. 
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Przebieg procedury

2.
Nacisnąć przycisk Automatic Marker Detection, aby umieścić zaznaczone na zielono
markery w poprawnym położeniu. Zawsze należy zweryfikować wykryte położenia marke-
rów podskórnych.

3.

Jeśli marker nie jest widoczny na żadnym rentgenogramie, zostanie wyświetlony stosow-
ny komunikat sugerujący usunięcie markera, aby zapobiec niepoprawnej fuzji obrazów.

UWAGA: Automatyczne wykrywanie markerów nie jest możliwe, jeśli jest wyznaczony tylko jeden
marker podskórny. 

Patrz str. 449.

Należy zweryfikować dokładność wykrytych położeń markerów podskórnych.

Przewijanie dostępnych markerów

Do przewijania wyświetlonych zaznaczonych na zielono markerów służą przyciski strzałek.

• Wybrany w danej chwili marker podskórny jest wyświetlony na jasnozielono, a obok niego jest
podany jego identyfikator.

• Pozostałe markery podskórne zostaną wyświetlone jako ciemnozielony okrąg z krzyżykiem w
środku, a obok nich także będzie podany ich identyfikator.

Dostępne markery należy uważnie przejrzeć przy użyciu przycisków strzałek. Aby było
lepiej je widać, można użyć ikon powiększenia (patrz str. 228).

Definiowanie nowych markerów

Naciśnięcie przycisku Define Marker umożliwia powrót do definiowania markerów podskórnych
(patrz str. 165).

Zmienianie położenia markera

Przebieg procedury

1.
Aby ręcznie przemieścić oznaczony marker, należy go zaznaczyć na widoku kursorem
myszy, przytrzymać lewy przycisk myszy i umieścić marker na odpowiednim markerze
podskórnym widocznym na rentgenogramie.

Fuzja na podstawie markerów podskórnych
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Przebieg procedury

2.

Aby przenieść wszystkie oznaczone markery razem, nie zmieniając ich wzajemnych rela-
cji przestrzennych, należy nacisnąć przycisk Shift pattern, kliknąć dowolne miejsce w wi-
doku kursorem myszy, przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć markery do żąda-
nego położenia.

3.
Zielona ikona X wskazuje poprzednie położenie każdego markera.

4. Aby markery wróciły do poprzedniego położenia, należy nacisnąć przycisk Reset.

Usuwanie markerów

Aby usunąć wybrany marker z danych obrazu, należy nacisnąć przycisk Delete.
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10.4.2 Fuzja na podstawie markerów podskórnych – wykrywanie markerów i fuzja

Procedura przeprowadzania fuzji

Przebieg procedury

1. Dopasować położenie zaznaczonych na zielono markerów automatycznie lub ręcznie w
sposób opisany w sekcji str. 238.

2.

Nacisnąć przycisk Fuse Marker, aby obliczyć wynikowe przesunięcie między markerami
oznaczonymi na tomogramach i zlokalizowanymi na rentgenogramach.
Jeśli wykryty układ markerów nie pasuje do układu markerów w danych tomograficznych
lub są wyznaczone mniej niż trzy markery, zostanie zastosowane dopasowanie środka
ciężkości.

3.

W sekcji Shift zostanie podane wynikowe przesunięcie.

Jeżeli używany jest moduł ExacTrac Robotics i obliczone przesunięcie przekracza limity
dla przechyleń bocznych i wzdłużnych, maksymalna wartość, o jaką moduł ExacTrac Ro-
botics może wykonać korekcję, jest pokazana obok wynikowego przesunięcia (patrz str.
296).
Jeżeli używany jest moduł PerfectPitch i obliczone przesunięcie przekracza limity dla
przechyleń bocznych i wzdłużnych, maksymalna wartość, o jaką moduł PerfectPitch mo-
że wykonać korekcję, jest pokazana obok wynikowego przesunięcia.

4. Zweryfikować poprawność fuzji. W dowolnej chwili można cofnąć fuzję, naciskając przy-
cisk Reset Fusion w obszarze Fusion.

5. Jeśli są wyznaczone przynajmniej trzy markery, zostanie także obliczone odpowiednie
przesunięcie obrotowe.

6.

Jeśli na karcie Tilt Module w ustawieniach ogólnych pole wyboru Implanted Marker Fu-
sion nie jest zaznaczone (patrz str. 123), funkcja fuzji na podstawie markerów podskór-
nych oblicza tylko przesunięcie wzdłużne, niezależnie od liczby użytych markerów pod-
skórnych.

Zatwierdzenie fuzji

Zatwierdzić fuzję obrazów (patrz str. 236).

Fuzja na podstawie markerów podskórnych
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Sprawdzić, czy markery podskórne są poprawnie dopasowane w obu zestawach obrazów.
Jeśli zostało użyte dopasowanie środka ciężkości, może ono nie być poprawne, gdyż
układy markerów w poszczególnych przypadkach niekoniecznie muszą do siebie pasować.
Korekcja środka ciężkości obejmuje tylko przesunięcia wzdłużne; obroty nie są obliczane.

Ostrzeżenie
Duże przesunięcia korekcyjne (np. większe niż 10 mm) mogą oznaczać, że fuzja
automatyczna jest niepoprawna. W takich przypadkach należy jeszcze raz zweryfikować
przesunięcie korekcyjne.
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10.5 Okienkowanie i wzmacnianie kontrastu

Informacje ogólne

Funkcje okienkowania i wzmacniania kontrastu są dostępne na kilku ekranach i oknach
dialogowych systemu ExacTrac. Chociaż mogą one się różnić sposobem działania, to ogólna
zasada jest zawsze taka sama.

Okienkowanie tomogramu

Na niektórych ekranach kreatora (np. str. 165) są wyświetlone widoki obrazu, które zawierają
histogram umożliwiający regulację rozkładu odcieni szarości danych tomogramu.

Przebieg procedury

1.

Umieścić kursor myszy na niebiesko-czerwonym histogramie w widoku obrazu, który ma
zostać zmodyfikowany.

2.

Istnieją trzy sposoby regulacji kontrastu obrazu:
• Przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć wskaźnik myszy
• Przytrzymać przycisk przewijania i przesunąć wskaźnik myszy
• Dwukrotnie kliknąć wykres, aby zresetować okienkowanie, żeby obejmowało cały za-

kres natężeń
Położenie niebieskiej linii wykresu zmienia się zależnie od wyznaczonego odcienia sza-
rości.

W ten sposób można poprawić widoczność i kontrast struktur anatomicznych na wszystkich trzech
dostępnych widokach obrazu, aby ułatwić użytkownikowi rozpoznanie ważnych elementów.

Histogramy okienkowania rentgenogramów

Podczas akwizycji rentgenogramów automatycznie są wyświetlane następujące informacje
histogramu:

Element Funkcja

Na lewo od widoku obrazu znajduje się żółty histogram:
• Oznacza on pierwotny rozkład odcieni szarości uzyskanego rent-

genogramu oraz moc wiązki promieni rentgenowskich użytej do
akwizycji obrazów.

• Poziom w pobliżu lewej krawędzi histogramu oznacza, że energia
wiązki była zbyt mała (niedostateczna ekspozycja), więc obraz jest
zbyt ciemny i nie widać na nim wystarczająco dużo informacji, aby
ułatwić poprawne pozycjonowanie pacjenta.

• Poziom w pobliżu prawej krawędzi histogramu oznacza, że ener-
gia wiązki była zbyt duża (nadmierna ekspozycja), więc obraz jest
zbyt jasny, aby było na nim widać wymagane informacje.

Na prawo od widoku obrazu znajduje się czerwony histogram:
• Jest na nim pokazany bieżący rozkład odcieni szarości obrazu, po

automatycznym zastosowaniu przez system metody adaptacyjne-
go ograniczenia kontrastu wyrównaniem histogramu (CLAHE).

• Ten histogram umożliwia dalszą regulację rozkładu odcieni szaroś-
ci rentgenogramu w razie potrzeby (patrz str. 243).

Okienkowanie i wzmacnianie kontrastu
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Regulacja kontrastu rentgenowskiego

Aby uzyskane obrazy były wyraźniej wyświetlane, można wyregulować ich kontrast przy użyciu
suwaka.

Rysunek 110 
• W większości przypadków najlepszy wynik zapewnia ustawienie suwaka w środku zakresu.
• Im dalej na prawo znajduje się suwak, tym wyższy jest kontrast.
• Im dalej na lewo znajduje się suwak, tym mniejsze wzmocnienie kontrastu jest stosowane.

Okienkowanie rentgenogramów – regulacja odcieni szarości

Przebieg procedury

1. W razie potrzeby można nacisnąć przycisk aktywujący dostępny w programie, aby akty-
wować funkcje okienkowania.

2. Umieścić wskaźnik myszy na czerwonym histogramie na prawo od widoku obrazu, który
ma zostać zmodyfikowany.

3.

Możliwe sposoby dostosowywania wyświetlania obrazu:
• Przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć wskaźnik myszy
• Przytrzymać przycisk przewijania i przesunąć wskaźnik myszy
• Zaznaczyć obszar zainteresowania, gdzie kontrast ma zostać wzmocniony, trzymając

prawy przycisk myszy
Położenie linii wykresu zmienia się zależnie od wyznaczonego odcienia szarości.

KOREKCJA RENTGENOWSKA
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Okienkowanie i wzmacnianie kontrastu
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11 KOREKCJA
TOMOGRAFICZNA Z
UŻYCIEM WIĄZKI
STOŻKOWEJ

11.1 Schematy postępowania dla TK z użyciem wiązki
stożkowej

11.1.1 Schemat postępowania z użyciem samej wiązki stożkowej (bez rentgenografii)

Ruch stołu o ponad 30°

W przypadku ruchów stołu przekraczających kąt stołu 30° system ExacTrac zachowuje się jak
system monitorujący:
• Automatyczne pozycjonowanie nie jest możliwe.
• Wszystkie paski odległości dla termowizji – z wyjątkiem rotacji pionowych – są wyłączone.

Rotacja pionowa jest wyświetlona, aby pozwolić użytkownikowi na nawigowanie do następnego
kąta stołu wraz z wszystkimi możliwymi korekcjami pionowymi wynikającymi z fuzji z użyciem
wiązki stożkowej.

Ruch do kąta stołu poniżej 30 stopni:

Rysunek 111 
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Ruch do kąta stołu powyżej 30 stopni:

Rysunek 112 
Należy zweryfikować korekcję stosowaną do stołu za pomocą zewnętrznej procedury IGRT. Po
przeprowadzeniu fuzji CBCT-TK system wyświetli przypomnienie w tej sprawie.

Rysunek 113 

Ostrzeżenie
Gdy system ExacTrac jest wykorzystywany bez rentgenografii, ale z licencją na wiązkę
stożkową (schemat postępowania z użyciem samej wiązki stożkowej), zdecydowanie zaleca
się weryfikację korekcji stosowanych do stołu za pomocą zewnętrznej procedury IGRT.

Schematy postępowania dla TK z użyciem wiązki stożkowej
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Przykładowy schemat postępowania dla CBCT bez rentgenogramów

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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11.1.2 Schemat postępowania z połączoną wiązką stożkową i rentgenogramami

Informacje ogólne

• W systemie nie ma wstępnie zdefiniowanej kolejności, w jakiej należy wykonywać
poszczególne korekcje (rentgenowską czy tomograficzną z użyciem wiązki stożkowej).
Tomografia z użyciem wiązki stożkowej (CBCT) nie może być używana jako weryfikacja, ale
można ją przeprowadzić za pomocą rentgenogramów.

• Niezależnie od wyboru w ustawieniach pacjenta w opcji Force Verification after initial X-ray
Correction i niezależnie od wszystkich wcześniej wykonanych weryfikacji rentgenowskich
system zawsze wymaga weryfikacji rentgenowskiej po korekcji z użyciem wiązki stożkowej,
zanim wyświetli status OK.

• Gdy korekcja tomograficzna z użyciem wiązki stożkowej jest weryfikowana rentgenograficznie,
należy zawsze pamiętać, że pozycja jest weryfikowana na podstawie anatomii struktur
kostnych, które mogą nie odzwierciedlać fuzji CBCT opartej na tkankach miękkich. Jednak w
takim wypadku weryfikacja rentgenograficzna nadal służy jako weryfikacja wiarygodności
przesunięcia zastosowanego przez korekcję CBCT. Zignorowanie przesunięcia
weryfikacyjnego wykrytego rentgenograficznie daje status OK na ekranie pozycjonowania.
Można zwiększyć także próg fuzji rentgenograficznej w ustawieniach pacjenta dla tego
konkretnego pacjenta.

Nie należy pozyskiwać obrazów rentgenowskich ExacTrac podczas obrazowania CBCT.
Może to negatywnie wpływać na jakość obrazów CBCT.

Schematy postępowania dla TK z użyciem wiązki stożkowej
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Przykładowy schemat postępowania dla CBCT z rentgenografią

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

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

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved. 

Fusion has to be verified.

Press „X-Ray 
Verification“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with Verification”. This step 

is required after CBCT acquisition.

Perform and Finish 
Correction

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

step is skipped

Perform Robotics
Tilt CompensationPress „MV Ready“

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

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „Store 
Position and Start 

Import“

TrueBeam only:  
Press Save Match

Structure will be only available after 
saving match.   

Define Volume of
Interest

Perform Fusion

Perform and Finish 
Correction

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

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

Perform Pre-
Positioning

Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the

defined IR monitoring thresholds.
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Ensure patient is in correct position

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

Rysunek 115 
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11.2 Import TK z użyciem wiązki stożkowej

Informacje ogólne

Po zakończeniu wstępnego pozycjonowania pacjenta można przeprowadzić korekcję
tomograficzną z użyciem wiązki stożkowej (CBCT) ułożenia ciała pacjenta, o ile użytkownik
posiada licencję na tę funkcję.
System pozwala na przeprowadzenie jednej korekcji CBCT na izocentrum.

Gotowość do CBCT

Rysunek 116 
Aby aktywować funkcję, należy nacisnąć Cone Beam Correction na karcie IR Positioning.

Import TK z użyciem wiązki stożkowej
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Importowanie TK z użyciem wiązki stożkowej

Przebieg procedury

1.

Po przejściu do schematu postępowania dla CBCT ExacTrac wykonuje sprawdzenie po-
łączenia z systemem R&V. Po pomyślnym sprawdzeniu połączenia można kontynuować
schemat postępowania.
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Przebieg procedury

2.

Gdy pacjent jest już ułożony w ostatecznej pozycji do akwizycji danych CBCT, należy klik-
nąć Store Position and Start Import, żeby rozpocząć import i zachować akwizycję dla
pacjenta. Pacjent musi być ułożony w ostatecznej pozycji do akwizycji danych CBCT pod-
czas zachowywania położenia, ponieważ przesunięcie korekcyjne będzie stosowane
względem tej pozycji.

Zapisać pozycję akwizycji dla pacjenta natychmiast (w ciągu 30 sekund) po rozpoczęciu
akwizycji danych CBCT na OBI. Dzięki takiemu działaniu użytkownik może mieć pew-
ność, że system ExacTrac zachowa właściwą pozycję termowizyjną.
Podczas importu system ExacTrac wyświetla strumień danych wideo w lewym górnym
rogu strony, pokazujący pacjenta na stole terapeutycznym.

3.

Po rozpoczęciu importu i zapisaniu położenia należy monitorować pozycję pacjenta. Po
rozpoczęciu importu okno dialogowe wyświetla Waiting for CBCT…
Wskaźniki położenia są wyświetlone po prawej stronie ekranu i wskazują odchylenie od
zachowanego położenia akwizycji. Pomagają one zauważyć każdy ruch pacjenta lub sto-
łu terapeutycznego podczas importu. Gdy wstępnie zdefiniowane wartości progowe dla
przesunięć translacyjnych i rotacyjnych zostaną przekroczone, wyświetlony zostanie ko-
munikat ostrzegawczy.
Wyjątek opisano w sekcji str. 253.

Import TK z użyciem wiązki stożkowej
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Przebieg procedury

4.

Po pomyślnym zakończeniu importu wyświetlony zostanie ekran:

Po pomyślnym zakończeniu importu przycisk Next zostaje aktywowany i można przejść
do etapu VOI Definition.
UWAGA: ExacTrac nie usuwa danych wiązki stożkowej po imporcie z pierwotnego syste-
mu. Dane nadal mogą być używane w pierwotnym środowisku. 

Możliwe wyjątki i błędy

Podczas importowania danych CBCT mogą wystąpić problemy z połączeniem z systemem R&V,
a także dalsze błędy połączenia. Jeżeli wszystko działa prawidłowo, schemat postępowania
wyświetlany jest w takiej postaci, jak w 4 podanych powyżej etapach. Mimo to w przypadku
błędów podczas importu użytkownicy mogą podjąć próbę ponownego zaimportowania danych
CBCT do ExacTrac bez ponownego rozpoczynania schematu postępowania lub akwizycji.
Pacjent powinien pozostawać w pozycji do akwizycji tak jak podczas normalnego schematu
postępowania.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Pacjent musi pozostawać w tej samej pozycji na blacie stołu w trakcie całej procedury.

Offset dla obrazowania OBI

Po wykorzystaniu systemu ExacTrac do wstępnego pozycjonowania, w niektórych przypadkach
OBI wymaga wycentrowania stołu przed rozpoczęciem akwizycji TK z użyciem wiązki stożkowej,
aby uniknąć kolizji.
W takiej sytuacji zalecany schemat postępowania lekko różni się od schematu nieobejmującego
centrowania stołu.

Przebieg procedury

ExacTrac Konsola terapeutyczna Varian
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Przebieg procedury

1. Wstępnie ułożyć pacjenta jak zwykle.

2. Nacisnąć Cone Beam Correction, aby
przejść do karty Cone Beam CT Setup.

3. Przeprowadzić centrowanie stołu.

4. Rozpocząć akwizycję danych TK z użyciem
wiązki stożkowej.

5. Nacisnąć Store Position and Start Import.

6. Zachować dane CBCT na konsoli terapeu-
tycznej.

7. Nacisnąć Restore Couch.

8. Zdefiniować obszar VOI dla TK z użyciem
wiązki stożkowej.

9. Przeprowadzić fuzję obrazów TK z użyciem
wiązki stożkowej / TK.

Po przeprowadzeniu czynności 7 pasek odchylenia pokazuje offset podczas importu (jak
pokazano na Rysunek 117).
Ten rysunek pokazuje boczny offset równy 69,19 mm podczas importu. Wynika to z faktu, że
izocentrum fantomu jest lokalizowane z boku. Dlatego podczas wykonywania wstępnego
pozycjonowania stół jest przesunięty o ~7 cm od środka. W większości przypadków system OBI
środkuje stół przed akwizycją danych CBCT, aby uniknąć kolizji. Po akwizycji danych OBI
ponownie przesuwa stół do poprzedniego położenia, co skutkuje odchyleniem na pasku
odległości. 

Rysunek 117 
ExacTrac wykrywa wystąpienie offsetu dla obrazowania OBI, ukrywa ostrzeżenie o zmianie
pozycji pacjenta, ale wyświetla ostrzeżenie (poniżej) przypominające użytkownikowi o wystąpieniu
offsetu obrazowania i monitujące o upewnienie się, że zachowana została pozycja przesunięta, a
nie pozycja z etapu pozycjonowania wstępnego. W przeciwnym wypadku pozycjonowanie będzie
przesunięte o 69,19 mm.

Import TK z użyciem wiązki stożkowej
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Rysunek 118 
Z tego powodu firma Brainlab zdecydowanie zaleca, aby najpierw rozpocząć akwizycję danych
CBCT na OBI i natychmiast po tym (w ciągu 30 sekund) kliknąć opcję Store Position and Start
Import.
Jeżeli coś zostało wykonane nieprawidłowo podczas zachowywania położenia akwizycji, należy
anulować działanie kreatora i ponownie go uruchomić.
Dla użytkowników akceleratorów Novalis Tx:
Po akwizycji należy nacisnąć Accept i Export Scan na OBI. To uruchamia eksport do systemu
ARIA i jest niezbędne do importu z systemu ExacTrac.
Dla użytkowników akceleratorów TrueBeam:
Po akwizycji należy nacisnąć Save Match na OBI. Opcja Save Match uruchamia tworzenie pliku
RT Structure Set dla danych CBCT uzyskanych w wyniku akwizycji, niezbędnego do importu z
systemu ExacTrac.
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11.3 Definiowanie VOI dla TK z użyciem wiązki
stożkowej

Informacje ogólne

Można poprawić fuzję obrazów, ograniczając ją do objętości zainteresowania (VOI) na skanie TK
z użyciem wiązki stożkowej. VOI obejmuje obszar PTV i pobliskie struktury.

Definiowanie VOI dla TK z użyciem wiązki stożkowej

Nr Element Funkcja/zastosowanie

① Cone-Beam-CT Content
Time

Pokazuje godzinę akwizycji skanu CBCT (taki sam czas jak w
OBI).

② Crosshair Pozwala na nawigowanie przez objętość CBCT.

③ Show Reference Set Nakłada TK do planowania.

Definiowanie VOI

Przebieg procedury

1.
W każdym widoku obrazu wyświetlona jest niebieska ramka. Należy kliknąć myszą kra-
wędź każdej ramki i przeciągnąć ją tak, żeby zawierała anatomiczny obszar, na którym
użytkownik chce się skupić.

2. Kliknąć Next, gdy efekt jest zadowalający.

Definiowanie VOI dla TK z użyciem wiązki stożkowej
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11.4 TK z użyciem wiązki stożkowej / Fuzja TK

Informacje ogólne

Dostępny musi być zestaw danych TK z użyciem wiązki stożkowej dla wstępnie ułożonego
pacjenta. W tym zestawie danych znane jest położenie izocentrum akceleratora liniowego. Aby
wyrównać położenie pacjenta, należy obliczyć rejestrację zestawu danych TK z użyciem wiązki
stożkowej z danymi TK do planowania. Przy użyciu algorytmu rejestracji 6DOF można obliczyć
położenie i orientację pacjenta na stole terapeutycznym.
Ten algorytm jest dość podobny do algorytmu rejestracji dla rentgenogramów i DRR. Ponownie
wykorzystane jest podejście oparte na obrazach, wykorzystujące woksele z zestawów danych TK
z użyciem wiązki stożkowej i TK. Jednak zamiast wykorzystania miary podobieństwa opartej na
krawędziach zestawu danych, w tym przypadku wykorzystywane są informacje wzajemne. To
dobrze znana i bardzo stabilna miara podobieństwa. Dodatkowo dzięki podejściu
wielorozdzielczościowemu algorytm rejestracji jest także bardzo szybki. W przypadku rejestracji
TK – TK z użyciem wiązki stożkowej automatyczna wstępna fuzja 3DOF nie jest dostępna. Jeżeli
odchylenie pomiędzy zestawami danych TK i CBCT przekracza określone wartości graniczne, a
automatyczna fuzja obrazów 6DOF zakończy się niepowodzeniem, należy przeprowadzić
wstępną fuzję ręczną, jak opisano na str. 261.

Fuzja i wykrywanie przesunięcia

① ②

Rysunek 119 

Nr Element

① Widok fuzji obrazów (osiowy)

② Widok lupy
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11.4.1 Widoki obrazu

Widoki obrazu

Pokazane są cztery widoki zawierające obrazy TK i CBCT, które mają być połączone za pomocą
fuzji.
Każdy przekrój TK jest pokazany pod tym samym kątem, co odpowiadająca mu rekonstrukcja
przekroju CBCT. Ułatwia to dokładne porównanie i zapobiega przypadkowemu interpretowaniu
obrotów pacjenta jako błędów przesunięcia.
Zdefiniowana objętość zainteresowania jest zaznaczona niebieskim kwadratem. Obrazy są
nałożone (patrz str. 259). Podobne struktury wewnętrzne będą wtedy dopasowywane do siebie w
celu poprawnego obliczenia wymaganego przesunięcia.

Dostosowywanie wyświetlania obrazu

Opcje

Do regulacji powiększenia
każdego widoku służą przyciski powiększania.

Aby powiększyć aktualny
widok do pełnego ekranu, należy użyć przycisku pełnego ekranu.

Aby nawigować przez obję-
tość CBCT, należy aktywować opcję Use Crosshair.

Aby wyświetlić kontury
obiektów oznaczone linią
na zaimportowanych obra-
zach TK,

należy aktywować opcję Show Contours.
Można także wyświetlić dodatkowe etykiety każdego
obiektu otoczonego konturem, wybierając opcję Show
Labels.

Dostosowywanie okienkowania

Funkcji okienkowania należy użyć, aby poprawić jakość obrazów. W przeciwnym razie fuzja może
być przeprowadzona z małą dokładnością.

Opcje

Aby aktywować histogramy
okienkowania, należy użyć przycisku okienkowania (patrz str. 242).

Aby uwzględnić okienkowanie podczas fuzji, należy aktywować opcję Use Windowing for
Automatic Fusion. W przeciwnym razie okienkowanie jest wykorzystywane wyłącznie do
poprawy jakości wyświetlania obrazu.

Zatwierdzanie fuzji

Gdy fuzja obrazów zostanie zakończona i jej poprawność będzie zweryfikowana wizualnie, można
potwierdzić wyniki, np. na potrzeby rozliczeń, aktywując pole wyboru Approve (patrz str. 266).

TK z użyciem wiązki stożkowej / Fuzja TK
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11.4.2 Opcje nakładania obrazów

Informacje ogólne

Wyświetlany obraz można zmodyfikować przy użyciu wielu funkcji nakładania, które upraszczają
zarówno porównanie danych, jak i przeglądanie wyników fuzji (patrz str. 259).
Następnie nowe i stare położenia kości można dopasować do siebie w celu poprawnego
obliczenia wymaganego przesunięcia.

Przykładowe obrazy

① ② ③

Rysunek 120 

Opcje nakładania

Rysunek 121 

Funkcje nakładania obrazów

Opcja

ConeBeam – CT

Dostosowuje wyświetlany obraz, aby pokazać więcej lub
mniej:
• TK z użyciem wiązki stożkowej lub
• obrazu TK

Add ①
Nakłada obraz TK z użyciem wiązki stożkowej na obraz
TK. Oba obrazy będą wyświetlane w odcieniach szaroś-
ci.

Amber/Blue ②
Nakłada obraz TK z użyciem wiązki stożkowej (wyświet-
lony na niebiesko) na obraz TK (wyświetlony na burszty-
nowo).
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Opcja

Spyglass ③

Pokazuje fragment obrazu CBCT dla łatwiejszego porów-
nania z obrazem TK w górnym prawym widoku obrazu.
• Lupę można przesuwać, przytrzymując lewy przycisk

myszy i przeciągając kursor w wymagane miejsce.
• Można także zmieniać wielkość lupy, przytrzymując le-

wy przycisk myszy i przeciągając krawędź ramki lupy
za pomocą kursora myszy.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Poprawność fuzji musi być weryfikowana przy użyciu funkcji nakładania obrazów w obu
widokach obrazu, zwłaszcza gdy obrazy zawierają ciąg podobnych do siebie struktur, jak
np. kręgi.

Ostrzeżenie
Nie należy poddawać pacjenta terapii, dopóki nie będzie możliwe uzyskanie precyzyjnej
fuzji obrazów.

TK z użyciem wiązki stożkowej / Fuzja TK
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11.4.3 Fuzja ręczna

Informacje ogólne

Gdy aktualny skan CBCT jest łączony za pomocą fuzji z oryginalnym skanem TK, system
ExacTrac oblicza przesunięcie w układzie współrzędnych ExacTrac.
Ręczna fuzja obrazów może zostać przeprowadzona samodzielnie lub jako przygotowanie do
późniejszej fuzji automatycznej.

Procedura przeprowadzania fuzji ręcznej

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Manual w obszarze Fusion.

2. Poprawić widoczność przy użyciu funkcji nakładania obrazów (patrz str. 259).
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Przebieg procedury

3.

Jeżeli kursor myszy zostanie umieszczony na środku widoku, można dowolnie przeciągać
obraz za pomocą ikony dłoni ①.

①

Jeżeli kursor myszy zostanie umieszczony na krawędzi widoku (w środku), kursor jest wy-
świetlany jako strzałka ②. Przy każdym kliknięciu lewym przyciskiem myszy do fuzji do-
dawane jest niewielkie przesunięcie. Kierunek strzałki wskazuje kierunek przesunięcia.
Wielkość przesunięcia translacyjnego stosowanego przy każdym kliknięciu myszą zależy
od aktualnego poziomu powiększenia. Im większe powiększenie, tym mniejsze przesunię-
cie.

②

Jeżeli kursor myszy zostanie umieszczony w rogu widoku, kursor jest wyświetlany jako
zagięta strzałka ③. Przy każdym kliknięciu lewym przyciskiem myszy do fuzji dodawany
jest niewielki obrót. Strzałka wskazuje kierunek obrotu na wybranym widoku.

③

4. Po dopasowaniu jednego zestawu obrazów stosowne zmiany zostaną wprowadzone w
innym zestawie obrazów, aby oba widoki były skorelowane.

TK z użyciem wiązki stożkowej / Fuzja TK
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Przebieg procedury

5.

W sekcji Shift zostanie podane przesunięcie wzdłużne wynikające z fuzji.

W dowolnej chwili można cofnąć fuzję, naciskając przycisk Reset w obszarze Fusion.
Ponownie można wtedy wybrać zarówno fuzję ręczną, jak i automatyczną.
Display Shift including Offset pozwala wyświetlić wynik fuzji z uwzględnieniem lub wy-
kluczeniem dowolnego istniejącego offsetu obrazowania OBI.
Jeżeli używany jest moduł ExacTrac Robotics i obliczone przesunięcie przekracza limity
dla przechyleń bocznych i wzdłużnych, maksymalna wartość, o jaką moduł ExacTrac Ro-
botics może wykonać korekcję, jest pokazana obok wynikowego przesunięcia (patrz str.
296).
Jeżeli używany jest moduł PerfectPitch i obliczone przesunięcie przekracza limity dla
przechyleń bocznych i wzdłużnych, maksymalna wartość, o jaką moduł PerfectPitch mo-
że wykonać korekcję, jest pokazana obok wynikowego przesunięcia.

6. Za pomocą funkcji nakładania obrazów (patrz str. 259) zweryfikować poprawność fuzji
ręcznej.

7. Jeśli obliczone przesunięcie jest akceptowalne z perspektywy klinicznej, można je za-
twierdzić, naciskając przycisk Check to approve fusion (patrz str. 266).

8. Nacisnąć Next, żeby zastosować przesunięcie korekcyjne stołu terapeutycznego.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Poprawność fuzji musi być weryfikowana przy użyciu funkcji nakładania obrazów w obu
widokach obrazu, zwłaszcza gdy obrazy zawierają ciąg podobnych do siebie struktur, jak
np. kręgi.

Ostrzeżenie
Nie należy poddawać pacjenta terapii, dopóki nie będzie możliwe uzyskanie precyzyjnej
fuzji obrazów.

Ostrzeżenie
Wyniki automatycznej fuzji obrazów nie zawsze są poprawne. Z różnych przyczyn istnieje
zawsze możliwość, że automatyczna fuzja obrazów nie da poprawnego wyniku. Nie
przeprowadzenie starannej kontroli poprawności każdej fuzji grozi śmiercią lub poważnymi
obrażeniami ciała pacjenta. Jeśli nie można potwierdzić, że fuzja obrazów jest poprawna,
nie można kontynuować terapii.

Ostrzeżenie
Duże przesunięcia korekcyjne (np. większe niż 10 mm) mogą oznaczać, że fuzja
automatyczna jest niepoprawna. W takich przypadkach należy jeszcze raz zweryfikować
wynik fuzji.

Ostrzeżenie
Duże przesunięcia korekcyjne (np. większe niż 20 mm) mogą oznaczać, że podczas importu
nastąpił błąd. W takim wypadku należy sprawdzić wiarygodność wynikowego przesunięcia
korekcyjnego.
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Ostrzeżenie
W przypadku napromieniania obiektów w rejonie kręgosłupa należy się upewnić, że
rejestracja obrazu nie jest o jeden krąg za blisko w kierunku dogłowowym lub
doogonowym. Należy dokładnie przyjrzeć się żebrom i innym widocznym strukturom
anatomicznym, aby upewnić się, że są takie same na skanach TK z użyciem wiązki
stożkowej i TK.
UWAGA: Jeśli precyzja fuzji obrazów budzi wątpliwości, można do weryfikacji ułożenia ciała
pacjenta użyć niewspółpłaszczyznowego położenia stołu. Ze względu na obrót stołu uzyska się
wtedy inny widok struktur anatomiczny, który często umożliwia wykrycie ewentualnych błędów
fuzji. 

TK z użyciem wiązki stożkowej / Fuzja TK
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11.4.4 Fuzja automatyczna

Informacje ogólne

Gdy aktualny skan CBCT jest łączony za pomocą fuzji z oryginalnym skanem TK, system
ExacTrac oblicza przesunięcie w układzie współrzędnych ExacTrac.
Ręczna fuzja obrazów może zostać przeprowadzona jako przygotowanie do późniejszej fuzji
automatycznej.
Jeżeli jest to konieczne, na potrzeby fuzji można zdefiniować specyficzną objętość
zainteresowania (patrz str. 256).

Procedura przeprowadzania fuzji automatycznej

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Automatic w obszarze Fusion.

2. System teraz automatycznie dostosuje położenie przekroju TK, aby dopasować je do re-
konstrukcji przekroju CBCT.

3.

W sekcji Shift zostanie podane przesunięcie wzdłużne wynikające z fuzji.

W dowolnej chwili można cofnąć fuzję, naciskając przycisk Reset w obszarze Fusion.
Ponownie można wtedy wybrać zarówno fuzję ręczną, jak i automatyczną.
Display Shift including Offset pozwala wyświetlić wynik fuzji z uwzględnieniem lub wy-
kluczeniem dowolnego istniejącego offsetu obrazowania OBI.
Jeżeli używany jest moduł ExacTrac Robotics i obliczone przesunięcie przekracza limity
dla przechyleń bocznych i wzdłużnych, maksymalna wartość, o jaką moduł ExacTrac Ro-
botics może wykonać korekcję, jest pokazana obok wynikowego przesunięcia (patrz str.
296).
Jeżeli używany jest moduł PerfectPitch i obliczone przesunięcie przekracza limity dla
przechyleń bocznych i wzdłużnych, maksymalna wartość, o jaką moduł PerfectPitch mo-
że wykonać korekcję, jest pokazana obok wynikowego przesunięcia.

4. Za pomocą funkcji nakładania obrazów (patrz str. 259) zweryfikować poprawność fuzji
ręcznej.

5. Jeśli obliczone przesunięcie jest akceptowalne z perspektywy klinicznej, można je za-
twierdzić, naciskając przycisk Check to approve fusion (patrz str. 266).

6. Nacisnąć Next, żeby zastosować przesunięcie korekcyjne stołu terapeutycznego.
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11.4.5 Zatwierdzenie fuzji

Sposób zatwierdzania fuzji

Przebieg procedury

1. Jeśli obliczone przesunięcie jest akceptowalne z perspektywy klinicznej, można je za-
twierdzić, naciskając przycisk Check to approve fusion.

2.

Zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło otrzymane od administratora sieci
szpitala (patrz str. 127).

3.

Jeśli przycisk Next zostanie naciśnięty bez poprawnego zweryfikowania fuzji, np. przy
użyciu funkcji nakładania (patrz str. 259), zostanie wyświetlony monit.

Należy wtedy nacisnąć przycisk No i wizualnie zweryfikować poprawność fuzji przy uży-
ciu funkcji nakładania.

4. Zatwierdzić fuzję obrazów w sposób opisany powyżej i ponownie nacisnąć przycisk Next,
aby przejść dalej (patrz str. 266).

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Duże przesunięcia korekcyjne (np. większe niż 10 mm) mogą oznaczać, że fuzja
automatyczna jest niepoprawna. W takich przypadkach należy jeszcze raz zweryfikować
przesunięcie korekcyjne.

TK z użyciem wiązki stożkowej / Fuzja TK
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12 WDRAŻANIE
PRZESUNIĘCIA
KOREKCYJNEGO

12.1 Wprowadzenie do przesunięcia korekcyjnego

Informacje ogólne

Po korekcji/weryfikacji rentgenograficznej lub tomograficznej z użyciem wiązki stożkowej wynik
funkcji Shift jest wyświetlany w prawym dolnym rogu widoku markerów na karcie IR Positioning.
ExacTrac sygnalizuje również, czy przesunięcie zostało wdrożone, czy nie. Gdy przesunięcie jest
stosowane, obliczenie położenia pacjenta z wykorzystaniem termowizji jest aktualizowane do
wykrytego przesunięcia wynikającego z korekcji/weryfikacji.
Przesunięcie oczekujące może zostać skompensowane na karcie IR Positioning.
UWAGA: Wartości pozycjonowania widoczne we wskaźnikach położenia mogą się nieco różnić od
wartości pokazanych w wyniku Shift. Jest to spowodowane tym, że zastosowana konwencja
akceleratora liniowego (patrz str. 327) może się różnić zależnie od instalacji. 

UWAGA: Jeżeli stosowany jest moduł ExacTrac Robotics, wartości na akceleratorze liniowym
Varian i w systemie ExacTrac mogą się nieco różnić, ponieważ akcelerator liniowy nie ma
informacji o module Robotics i generowanym przechyleniu stołu terapeutycznego. 

WDRAŻANIE PRZESUNIĘCIA KOREKCYJNEGO

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 267



Karta IR Positioning (przesunięcie oczekujące)

①

Rysunek 122 

Nr Element

①
Wynik przesunięcia
UWAGA: Pionowe odchylenie kątowe jest obliczane względem zaplanowanego kąta stołu
lub, w przypadku początkowej korekcji rentgenograficznej, względem kąta 0°. 

UWAGA: Konieczne może być ręczne wyregulowanie kąta stołu. Firma Brainlab zaleca
wyrównywanie kąta stołu do chwili, gdy system ExacTrac wyświetli kąt stołu równy
zaplanowanemu kątowi stołu. Jeżeli w systemie ExacTrac wybrano poprawną wiązkę, wskaźnik
przesunięcia dla kąta stołu wyświetli OK. 

UWAGA: Należy upewnić się, że gantra nie przysłania markerów termowizyjnych, ponieważ
ExacTrac może nie być w stanie wykonać automatycznego pozycjonowania. Jeżeli to konieczne,
należy odsunąć gantrę. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Duże przesunięcia korekcyjne (np. większe niż 10 mm) mogą oznaczać, że fuzja
automatyczna jest niepoprawna. W takich przypadkach należy jeszcze raz zweryfikować
przesunięcie korekcyjne.

Ostrzeżenie
Duże przesunięcia korekcyjne (np. większe niż 20 mm) mogą oznaczać, że podczas importu
nastąpił błąd. W takim wypadku należy sprawdzić wiarygodność wynikowego przesunięcia
korekcyjnego.
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Ostrzeżenie
Ruchy stołu muszą być zawsze wykonywane na podstawie kąta stołu wyświetlanego przez
ExacTrac (NIE na podstawie kąta stołu wyświetlanego przez akcelerator liniowy).

Ostrzeżenie
Należy zawsze wybrać aktualne pole/wiązkę, aby przekazać systemowi ExacTrac
informacje na temat kąta stołu użytego dla aktualnego pola (patrz Rysunek 90). Wówczas
ExacTrac może wyświetlić OK na pasku odległości kąta stołu, gdy tylko stół zostanie
przemieszczony do prawidłowego zaplanowanego kąta stołu.

Jeśli w ciągu dziesięciu sekund nie zostanie nawiązane połączenie z kamerą termowizyjną,
zostanie wyświetlone ostrzeżenie. W takiej sytuacji nie należy poddawać pacjenta terapii.

Ostrzeżenie
W trakcie automatycznego pozycjonowania stołu operator musi bezpośrednio widzieć
pacjenta. Firma Brainlab zaleca, aby operator wykonał tę czynność w sali terapeutycznej
lub gdy ma cały czas widok na pacjenta zapewniany przez dodatkowy system kontroli
wideo.

Ostrzeżenie
Wskaźniki położenia i kąta są wyświetlane w wartościach układu współrzędnych pacjenta
zgodnie z normą IEC 61217. Gdy tylko stół zostanie ruszony z położenia domyślnego,
wartości wskazywane przez układ współrzędnych pacjenta zaczną się różnić od tych, które
będzie wskazywać układ współrzędnych akceleratora liniowego.

Ostrzeżenie
W przypadku gdy ułożenie pacjenta nie jest wyrównane wokół osi obrotu stołu, co zostało
wykryte przez procedurę korekcji rentgenowskiej, należy upewnić się, że kolejne kąty stołu
dla pól terapeutycznych z zaplanowanym kątem stołu innym niż 0° są wyrównywane na
podstawie kąta stołu wyświetlanego przez system ExacTrac. Dlatego operator musi
wyrównywać kąty stołu na podstawie kąta stołu wyświetlanego przez ExacTrac. Przykład:
• Stół terapeutyczny ustawiony jest pod kątem 0°.
• ExacTrac wykrywa kątowy błąd konfiguracji pacjenta równy +2°.
• ExacTrac przesuwa kąty pacjenta do 0° -> Stół terapeutyczny pokazuje kąt -2°.
• Pole terapeutyczne z zaplanowanym kątem 30°: Użytkownik musi dostosować położenie

stołu na podstawie kąta stołu wyświetlanego przez system ExacTrac do 30° -> Stół
terapeutyczny pokazuje 28°.

Ostrzeżenie
Nie należy wciskać przycisków aktywujących ruch na konsoli ExacTrac ani na
manipulatorze ExacTrac, aby aktywować ruch pacjenta, gdy włączona jest wiązka MV lub
kV.

Dalsze postępowanie

Przebieg procedury

1.
Jeśli było wymagane duże przesunięcie korekcyjne, należy przeprowadzić weryfikację
rentgenowską (patrz str. 275), do której odsyła ikona Proceed with Verification w pra-
wym górnym rogu ekranu.

2. W przeciwnym razie zostanie wyświetlona ikona OK i można od razu przejść do podda-
wania pacjenta terapii.

3. W trakcie terapii można wykonywać weryfikację rentgenowską (patrz str. 275), aby za-
pewnić stałą precyzję pozycjonowania.

Ostrzeżenie
Terapię należy wykonywać tylko wtedy, gdy jest wyświetlona ikona OK.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa ExacTrac nie może aktualizować kąta podparcia pacjenta na
konsoli akceleratora liniowego o więcej niż 5°.

UWAGA: System sprawdza krzyżowo ilość ruchu niezależnie od sygnału kamery termowizyjnej,
aby umożliwić zdalny ruch stołu. Jeżeli różnica pomiędzy przesunięciem docelowym a
szacowanym przekracza czynnik 2 lub wartość bezwzględną 10 cm, ruch stołu zostanie
natychmiast zatrzymany. 

UWAGA: W przypadku Robotics 2 pionowy zakres ruchu jest ograniczony zgodnie z określonymi
wartościami progowymi, gdy ruch jest uruchamiany zdalnie. Wartości te można dostosować, a
domyślnie wynoszą 5 cm (mierzone na samym końcu blatu stołu do obrazowania wraz z
rozszerzeniem bezramowym). 

UWAGA: Maksymalny dozwolony zdalny ruch stołu (z poziomu konsoli) jest zdefiniowany jako
50 mm (domyślnie). 

Wprowadzenie do przesunięcia korekcyjnego
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12.2 Wdrażanie przesunięcia na akceleratorach
liniowych firmy Varian

Wdrażanie przesunięcia korekcyjnego

Przebieg procedury

1.

Upewnić się, że w prawym górnym rogu ekranu wyświetlona jest ikona Press Enable
Button lub Low Accuracy.

UWAGA: W przypadku modułu Robotics 2.0: wyświetlony przycisk pokazuje jedynie, że
ruch może być aktywowany ze sterowni, nawet jeżeli nie ma konsoli ExacTrac, a tylko
drugi manipulator ExacTrac. 

2.

Wyregulować położenie stołu:
• W przypadku stołów Varian Exact/ETR należy nacisnąć przyciski aktywujące na konsoli

ExacTrac lub na manipulatorze firmy Brainlab w sterowni (jeżeli ruch spoza sali tera-
peutycznej jest dozwolony) lub nacisnąć przycisk aktywujący na manipulatorze stołu,
aby aktywować automatyczny ruch stołu (patrz str. 74).

• W przypadku akceleratorów liniowych TrueBeam patrz str. 208.
• Jeżeli kąt stołu nie zostanie wyrównany automatycznie, należy przestawić stół ręcznie

według informacji podanych przez wskaźniki przesunięcia (patrz str. 198).

3.
Jeśli system jest wyposażony w automatyczne pozycjonowanie stołu i moduł ExacTrac
Robotics, przesunięcia rotacyjne będą wdrażane przed przesunięciami translacyjnymi
(patrz str. 294).

4.

Po wyregulowaniu stołu należy sprawdzić na karcie Marker View, czy:
• pomarańczowy krzyżyk oznaczający izocentrum terapii jest umieszczony w środku nie-

bieskiego celownika akceleratora liniowego;
• położenie markerów naskórnych określonych w danych obrazu (niebieskie krzyżyki)

jest skorelowane z położeniem markerów naskórnych umieszczonych na ciele pacjenta
(czerwone kule).

UWAGA: W razie np. marszczenia się skóry położenie markerów naskórnych umieszczo-
nych na ciele pacjenta może nieco odbiegać od położenia markerów naskórnych z da-
nych obrazowych, chociaż pacjent będzie się znajdował w izocentrum. 

5.

Sprawdzić, czy w prawym górnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona OK lub Proceed
with Verification. Te ikony są widoczne, gdy:
Rozbieżność między izocentrum terapii a izocentrum akceleratora liniowego jest mniejsza
niż wartość progowa dokładności wybranego układu odniesienia (patrz str. 199).
Poziom dokładności utrzymuje się przez przynajmniej pięć sekund.

WDRAŻANIE PRZESUNIĘCIA KOREKCYJNEGO
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Robotics

Jeśli w systemie jest skonfigurowany ExacTrac Robotics, kąty wychylenia (odchylenia
translacyjne i rotacyjne) można korygować w sposób opisany w sekcji str. 294.

Kontrola wiarygodności ruchu stołu dla stołów Varian Exact/ETR

Gdy ruch stołu Varian Exact/ETR zostanie aktywowany zdalnie, system ExacTrac przeprowadzi
kontrolę wiarygodności, aby zweryfikować zgodność ruchu stołu widzianego przez termowizyjny
układ wykrywania z szacowanym ruchem stołu. Jest on obliczany na podstawie poleceń ruchu
wysłanych do stołu od chwili rozpoczęcia procesu pozycjonowania. Jeśli ruch stołu określony
przez termowizyjny układ wykrywania jest istotnie mniejszy niż szacowany, system ExacTrac
zatrzyma proces automatycznego pozycjonowania i wyświetli ikonę negatywnego wyniku kontroli:

Rysunek 123 
Można ponownie uruchomić proces automatycznego pozycjonowania, klikając Restart
Positioning. Jeśli podczas pozycjonowania w systemie często występuje ten błąd, należy
poprosić pomoc techniczną firmy Brainlab o dopasowanie ustawień systemu.

Wdrażanie przesunięcia na akceleratorach liniowych firmy Varian
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12.3 Przesunięcie korekcyjne dla akceleratorów
liniowych firmy Elekta

Informacje ogólne

Gdy przesunięcie korekcyjne zostanie obliczone na podstawie rentgenografii, jest wyświetlane i
przesyłane bezpośrednio do systemu Elekta.
UWAGA: Informacje dotyczące używania ramy referencyjnej iGUIDE – patrz str. 193. 

UWAGA: Korekcja musi być zawsze wykonywana przy kącie stołu 0°, nawet jeżeli plan leczenia
nie zawiera pola terapeutycznego przy kącie stołu 0°. Stół należy obrócić do zaplanowanego kąta
po korekcji. 

UWAGA: Tolerancja pozycjonowania w ustawieniach pacjenta w systemie ExacTrac musi być
mniejsze niż tolerancja pozycjonowania w iGUIDE. 

Wdrażanie przesunięcia korekcyjnego

Przebieg procedury

1.

ExacTrac oblicza i wyświetla przesunięcie, i automatycznie przesyła je do systemu MO-
SAIQ (3D) lub iGUIDE (6D):

Nie wolno używać przesunięcia 6D podanego w systemie ExacTrac do ręcznego wpro-
wadzania do iGUIDE. Jeżeli połączenie pomiędzy ExacTrac a iGUIDE nie powiedzie się,
należy ponownie nawiązać połączenie i przesłać przesunięcie jeszcze raz.

WDRAŻANIE PRZESUNIĘCIA KOREKCYJNEGO
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Przebieg procedury

2.

Wyregulować położenie stołu:
• Jeżeli używany jest system iGUIDE HexaPOD RT Evo, informacje dotyczące wykony-

wania przesunięcia znajdują się na wyświetlaczu iGUIDE. Jeżeli przesunięcie transla-
cyjne jest zbyt duże, aby mógł je skompensować system HexaPOD, iGUIDE przesyła
części przesunięcia translacyjnego do TCS. Pozostałe przesunięcie translacyjne i od-
chylenie rotacyjne są kompensowane z HexaPOD później.
UWAGA: Jeżeli kąt stołu różni się o więcej niż 2,9°, ExacTrac wysyła 0°. Kąt stołu musi
być skompensowany ręcznie zgodnie ze wskaźnikiem przesunięcia wyświetlanym
przez system ExacTrac. Kąt stołu dla wiązki niewspółpłaszczyznowej musi być wyre-
gulowany ręcznie zgodnie z wskaźnikiem przesunięcia systemu ExacTrac przed ewen-
tualną weryfikacją. 

• Jeżeli przechyły boczne i wzdłużne przekraczają limit systemu HexaPOD RT Evo, nale-
ży ponownie ułożyć pacjenta i jeszcze raz przeprowadzić obrazowanie rentgenowskie.

• Jeżeli używany jest tylko system MOSAIQ, należy zapoznać się z informacjami na wy-
świetlaczu systemu MOSAIQ, aby przeprowadzić przesunięcie z użyciem CMA (Couch
Move Assistant).
UWAGA: Kąt stołu (obliczone odchylenie lub dla wiązki niewspółpłaszczyznowej) musi
być skompensowany ręcznie zgodnie z wskaźnikiem przesunięcia wyświetlanym przez
system ExacTrac. 

3.

Po wyregulowaniu stołu należy sprawdzić na karcie Marker View, czy:
• pomarańczowy krzyżyk oznaczający izocentrum terapii jest umieszczony w środku nie-

bieskiego celownika akceleratora liniowego;
• położenie markerów naskórnych określonych w danych obrazu (niebieskie krzyżyki)

jest skorelowane z położeniem markerów naskórnych umieszczonych na ciele pacjenta
(czerwone kule).

UWAGA: W razie np. marszczenia się skóry położenie markerów naskórnych umieszczo-
nych na ciele pacjenta może nieco odbiegać od położenia markerów naskórnych z da-
nych obrazowych, chociaż pacjent będzie się znajdował w izocentrum. 

4.

Sprawdzić, czy w prawym górnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona OK lub Proceed
with Verification. Te ikony są widoczne, gdy:
Rozbieżność między izocentrum terapii a izocentrum akceleratora liniowego jest mniejsza
niż wartość progowa dokładności wybranego układu odniesienia (patrz str. 199).
Poziom dokładności utrzymuje się przez przynajmniej pięć sekund.

Przesunięcie korekcyjne dla akceleratorów liniowych firmy Elekta
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13 WERYFIKACJA
RENTGENOWSKA

13.1 Standardowa weryfikacja rentgenowska

Informacje ogólne

Po ukończeniu korekcji rentgenowskiej w dowolnym momencie w trakcie terapii można
przeprowadzić standardową weryfikację rentgenowską, aby upewnić się, że dokładność
pozycjonowania jest zachowywana. Weryfikacja rentgenowska jest możliwa także wtedy, gdy stół
terapeutyczny został obrócony na potrzeby wiązki niewspółpłaszczyznowej.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Jeśli pacjent się poruszy lub zostanie zmieniony kąt albo obrót stołu, należy przeprowadzić
weryfikację rentgenowską.

Ostrzeżenie
ExacTrac wyświetla wszystkie pozycje, gdzie możliwa jest weryfikacja rentgenowska i
źródła promieniowania rentgenowskiego nie są zasłonięte przez gantrę.

Ostrzeżenie
Weryfikacja rentgenowska jest obowiązkowa podczas wykonywania bezramowej
radiochirurgii, gdyż położenie układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii może
nieznacznie zmieniać się z frakcji na frakcję, a także może różnić się od położenia
bezramowego lokalizatora SRS TK / Angio i pozycjonera celu mocowanego podczas
badania tomograficznego.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zdecydowanie zaleca przeprowadzenie weryfikacji rentgenowskiej po
każdej zmianie położenia stołu.

WERYFIKACJA RENTGENOWSKA
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Standardowa weryfikacja rentgenowska

Rysunek 124 

Wynik fuzji weryfikacyjnej

①

Rysunek 125 

Standardowa weryfikacja rentgenowska
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Odchylenie w zakresie Vertical Angle (kąta stołu) jest obliczane względem zaplanowanego kąta
stołu ①.

Kod kolorystyczny Wynik fuzji

Ciemnoniebieski Wartość jest w granicach tolerancji.

Czerwony Wartość przekroczyła określone limity dla wery-
fikacji rentgenowskiej (patrz str. 145).

Jasnoniebieski
Wartość, która może zostać skompensowana
przez moduł ExacTrac Robotics jest wyświet-
lona obok wyniku przesunięcia (patrz str. 296).

Pomarańczowy

Wartość fuzji rentgenowskiej mieści się w za-
kresie tolerancji, ale termowizja wykryła odchy-
lenie, gdy aktywowana została opcja Perform
IR to X-ray Consistency Check (patrz str.
152).

Procedura przeprowadzania weryfikacji rentgenowskiej

Przebieg procedury

1. Upewnić się, że na akceleratorze liniowym i w systemie ExacTrac wybrana została pra-
widłowa wiązka.

2. Przesunąć stół do zaplanowanego kąta stołu zgodnie z kątem wyświetlanym przez sys-
tem ExacTrac.

3. Nacisnąć X-ray Verification.

4.

Sprawdzić i zweryfikować automatycznie wybrany poziom energii rentgenowskiej dla każ-
dej lampy rentgenowskiej.
Aby zmienić wiązkę rentgenowską, należy nacisnąć Modify dla prawej lub lewej lampy i
nacisnąć Apply, żeby zapisać zmienione ustawienia.

5.
Wykonać akwizycję obrazów rentgenowskich na konsoli, naciskając przycisk wyzwalający
promieniowanie rentgenowskie, dopóki rentgenogram nie zostanie wyświetlony na ekra-
nie.

6. W razie potrzeby wyregulować kontrast i okienkowanie obrazu (patrz str. 242).

7.

Kliknąć przycisk Next, aby przejść do fuzji obrazów (patrz str. 225).
• W trakcie weryfikacji rentgenowskiej automatycznie wyznaczany jest limit fuzji na pod-

stawie kości wynoszący 5 mm.
• Limit fuzji z ograniczeniami nie jest brany pod uwagę w przypadku fuzji na podstawie

markerów podskórnych.
Wykonać fuzję obrazów.

8.

Jeżeli przesunięcie przekracza określone limity dla weryfikacji rentgenowskiej (patrz str.
150), odpowiednia wartość jest wyświetlana w kolorze czerwonym, a w obszarze pro-
ceed with calculated shift pokazane są dwie dodatkowe opcje:
• Wybór opcji Ignore Shift spowoduje przejście do ekranu pozycjonowania bez żadnych

zmian. Obliczone przesunięcie zostanie wydrukowane na ekranie pozycjonowania bę-
dzie oznaczone jako zignorowane.

• Wybór opcji Apply Shift spowoduje zastosowanie przesunięcia, a przesuniecie będzie
pokazane na ekranie pozycjonowania i oznaczone jako zastosowane. Należy postępo-
wać zgodnie z instrukcjami dotyczącymi stosowania przesunięcia korekcyjnego, opisa-
nymi od str. 267.

WERYFIKACJA RENTGENOWSKA
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Przed przeprowadzeniem akwizycji rentgenogramu należy się upewnić, że gantra nie
zasłania pola widzenia między lampami rentgenowskimi a płaskimi panelami. Można to
kontrolować na monitorach wideo w sterowni. Przed wykonaniem każdego wymaganego
obrazu należy pamiętać o wyborze poprawnej lampy rentgenowskiej na konsoli aparatu
rentgenowskiej.

Ostrzeżenie
Przed wykonaniem weryfikacji rentgenowskiej należy się upewnić, że stół został obrócony
do poprawnego położenia dla danego pola. Zmiana kąta stołu w trakcie weryfikacji
rentgenowskiej spowoduje błąd systemu.

Ostrzeżenie
Jeśli do korekcji rentgenowskiej użyto wirtualnego izocentrum (patrz str. 172), późniejsza
weryfikacja rentgenowska może w rzeczywistości być nieco mniej precyzyjna niż wstępna
korekcja rentgenowska. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy ilość struktur kostnych
widocznych wtedy, gdy pacjent znajduje się w położeniu izocentrum, jest niewystarczająca.

Standardowa weryfikacja rentgenowska
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13.2 Monitorowanie rentgenowskie

Informacje ogólne

W przypadku, gdy dostępna jest konfiguracja z podwójnym generatorem rentgenowskim oraz
odpowiednia licencja, można wykorzystać monitorowanie rentgenowskie, aby zapewnić ciągłą
dokładność pozycjonowania. Podobnie jak przy weryfikacji rentgenowskiej w trakcie tej procedury
dopasowywane są wewnętrzne struktury, aby określić ewentualne zmiany ułożenia ciała pacjenta i
je zrekompensować.
Karta X-ray Monitoring zostaje udostępniona, gdy uzyskany zostanie status Proceed with X-ray
Verification lub OK.

Karta X-Ray Monitoring

Rysunek 126 

Procedura przeprowadzania monitorowania rentgenowskiego

Przebieg procedury

1. Przełączyć się na kartę X-ray Monitoring i zweryfikować ustawienia ekspozycji generato-
ra rentgenowskiego ustawione automatycznie przez system ExacTrac.

WERYFIKACJA RENTGENOWSKA
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Przebieg procedury

2.

Ustawić aktualną pozycję rotacyjną gantry we wskaźniku przesłonięcia, aby sprawdzić,
czy wybrana lampa nie jest zablokowana przez gantrę lub inne części akceleratora linio-
wego (takie jak elementy do obrazowania przy energiach rzędu kV zamontowane na gan-
trze). Można zmienić rotację gantry za pomocą myszy:

Model należy ustawić w takiej samej pozycji, jak prawdziwą gantrę. Zielona kropka ozna-
cza, że oś obrazowania jest wolna, a czerwona kropka oznacza, że widok jest zablokowa-
ny.
Jeżeli używany jest interfejs ADI, wyświetlana gantra jest ustawiana automatycznie zgod-
nie z rzeczywistym kątem gantry po uzyskaniu komunikatu Clinac Ready od systemu te-
rapeutycznego. Zaplanowany kąt gantry dla przygotowanej wiązki jest zaznaczony kolo-
rem niebieskim.

3. Wykonać rentgenogram za pomocą konsoli ExacTrac.

4.

Każde odchylenie od położenia pacjenta pomiędzy rentgenogramami a obrazami DRR
jest automatycznie obliczane po akwizycji rentgenogramów. Obliczenie wykonywane jest
na podstawie:
• fuzji na podstawie kości 6D, jeżeli początkowa korekcja była oparta na fuzji na podsta-

wie kości;
• wykrywania markerów podskórnych, jeżeli początkowa korekcja była oparta na wykry-

waniu markerów podskórnych.
Jeżeli obliczone przesunięcie mieści się w zakresie tolerancji, wyświetlana jest ikona OK i
można kontynuować terapię. Wartości progowe dla weryfikacji rentgenowskiej są zdefi-
niowane w ustawieniach systemu, patrz str. 150.

Monitorowanie rentgenowskie
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Przebieg procedury

5.

Jeżeli obliczone przesunięcie przekracza wartości progowe dla weryfikacji rentgenow-
skiej, należy wybrać jedną z trzech opcji.

• Apply Shift: obliczone przesunięcie jest wykonywane, a system ExacTrac automatycz-
nie przełącza się na ekran pozycjonowania na podstawie termowizji w celu wykonania
ruchu stołu. Należy ponownie przeprowadzić pozycjonowanie pacjenta, aby kontynuo-
wać terapię.

• Analyze Shift: uzyskane w wyniku akwizycji obrazy są wyświetlane w karcie Fusion
kreatora korekcji/weryfikacji rentgenowskiej, gdzie można je szczegółowo przeanalizo-
wać (patrz str. 225).

• Ignore Shift: przesuniecie jest ignorowane i nie wykonuje się ponownego pozycjono-
wania pacjenta. Użytkownik może bezpośrednio wykonać ponownie akwizycję obrazów
rentgenowskich, żeby jeszcze raz sprawdzić ułożenie pacjenta.

Aby kontynuować z wykorzystaniem jednej z trzech opcji, użytkownik musi zweryfikować
fuzję za pomocą suwaka nałożenia. Jeżeli suwak nałożenia nie zostanie wykorzystany,
okno dialogowe Continue with… będzie nieaktywne.

6. Po przeprowadzeniu weryfikacji można zatwierdzić fuzję, aktywując pole wyboru Fusion
Approval (patrz str. 228).

Ostrzeżenie
ExacTrac wyświetla wszystkie pozycje, gdzie możliwa jest weryfikacja rentgenowska i
źródła promieniowania rentgenowskiego nie są zasłonięte przez gantrę.

Ostrzeżenie
Nie należy wciskać przycisków aktywujących ruch na konsoli ExacTrac ani na
manipulatorze ExacTrac, aby aktywować ruch pacjenta, gdy włączona jest wiązka MV lub
kV.

WERYFIKACJA RENTGENOWSKA
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14 WIDEOKONTROLA
14.1 Używanie wideokontroli

Informacje ogólne

Wideokontrola umożliwia niezależną weryfikację pozycjonowania na podstawie zewnętrznych
struktur anatomicznych pacjenta. Umożliwia to porównanie bieżącego obrazu wideo z wcześniej
wykonanym obrazem odniesienia.
Wideokontroli można używać, aby zobaczyć, czy ułożenie i ogólna postawa pacjenta nie zmienia
się w porównaniu z obrazem odniesienia uzyskanym w wyniku akwizycji po korekcji/weryfikacji
rentgenowskiej.

Aktywowanie wideokontroli

Wideokontrola jest dostępna w karcie Video Surveillance.

Widok wideo

Rysunek 127 

WIDEOKONTROLA
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Widok bieżący

Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Live w sekcji Video Mode, aktualny obraz wideo będzie
wyświetlany w trybie na żywo.

Funkcje zapisywania obrazów

Gdy pacjent znajduje się w potwierdzonym i poprawnym ułożeniu terapeutycznym przed
pierwszym zabiegiem, można wykonać akwizycję obrazu odniesienia. W obrazie odniesienia
powinny być widoczne pewne nieruchome przedmioty, aby możliwa była późniejsza weryfikacja,
że ustawienia kamery wizyjnej nie zostały zmienione.

Opcje

Przycisk Acquire Reference umożliwia zapisanie obrazu odniesienia dla bieżącego ułożenia
ciała pacjenta, który będzie można później porównywać z ułożeniem ciała pacjenta podczas le-
czenia.

Używanie wideokontroli
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14.1.1 Porównywanie obrazu odniesienia i obrazu bieżącego

Informacje ogólne

Można wykonać akwizycję obrazów odniesienia dla różnych pól terapeutycznych, w tym także dla
skoków stołu, aby zobaczyć, czy pacjent rusza się podczas sesji terapeutycznej.

Wyświetlanie obrazu różnicowego

Rysunek 128 

Opcje

Subtract
Czarny ekran wskazuje, gdzie obraz bieżący idealnie pokrywa się z obrazem odniesienia.
Rozbieżności są wskazywane przez inne kolory lub zamazany obraz.
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Wyświetlanie obrazu sumarycznego

Rysunek 129 

Opcje

Add: podwójne krawędzie oznaczają odchylenia.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Aby upewnić się, że ustawienia kamery wizyjnej nie zostały zmienione, należy porównać
położenie nieruchomych przedmiotów, np. podstawy akceleratora liniowego, na obrazie
odniesienia z ich położeniem w bieżącym widoku z kamery.

Używanie wideokontroli
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15 POZYCJONOWANIE
PACJENTA ZA POMOCĄ
MODUŁU EXACTRAC
ROBOTICS

15.1 Opis modułu Robotics

Przeznaczenie ExacTrac Robotics

ExacTrac Robotics kompensuje odchylenia kąta obrotowego (podłużnego i poprzecznego)
ułożenia ciała pacjenta w następujący sposób:
• maksymalne pochylenie (wychylenie poprzeczne): możliwość kompensacji ±2,7°;
• maksymalne przechylenie (wychylenie podłużne): możliwość kompensacji ±4°;
• maksymalne przechylenie przy wychyleniu ±2°: możliwość kompensacji maksymalnie ±3°.

Te domyślne wartości działania ExacTrac Robotics zostały skonfigurowane w trosce o
bezpieczeństwo pacjenta. Dla pacjenta mogłyby być niebezpieczne ułożenie pod np. zbyt dużym
kątem przechylenia stołu. Tym niemniej w indywidualnych przypadkach można skonfigurować
inne limity kąta przechylenia. Dalszych informacji udziela pomoc techniczna firmy Brainlab.
Podczas zamykania lub otwierania pliku pacjenta i przy każdym uruchomieniu i wyłączeniu
systemu ExacTrac sprawdza, czy moduł ExacTrac Robotics znajduje się w położeniu zerowym.
W razie potrzeby ExacTrac Robotics zostanie wycentrowany, aby znajdował się w położeniu
zerowym w momencie, kiedy terapii będzie poddawany następny pacjent.
Środki korekcyjne w celu weryfikacji prawidłowego ułożenia pacjenta, w tym także weryfikacja
przesunięcia, które może wynikać z samego procesu układania ciała pacjenta, muszą być
wykonane przez system wykorzystujący moduł ExacTrac Robotics jako narzędzie (np.
ExacTrac).

Szczegółowe informacje

Bliższe informacje o ExacTrac Robotics zawiera instrukcja obsługi urządzeń, system
unieruchamiania pacjenta.
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Moduł ExacTrac Robotics zamontowany na stole

Rysunek 130 

Nie wolno używać modułu Robotics, jeżeli zamontowane są akcesoria do np. terapii z
użyciem wiązki stożkowej.

Dostępność

ExacTrac Robotics jest dostępny wyłącznie w kombinacji z automatycznym pozycjonowaniem
stołu (patrz str. 74 i str. 208).

Inicjowanie

Inicjowanie zamontowanego i aktywowanego (patrz str. 123) modułu ExacTrac Robotics odbywa
się automatycznie w przypadku terapii standardowych po obliczeniu korekcji obrotu (patrz str.
225).
Ze względów bezpieczeństwa oprogramowanie nie aktywuje modułu ExacTrac Robotics dopóki
jego przewód ładowania nie zostanie odłączony.

Ręczne wychylanie

Oprócz automatycznego korygowania ułożenia ciała pacjenta ExacTrac Robotics może także
służyć do ręcznego korygowania odchyleń kątowych (patrz str. 298).

Ostrzeżenie
Należy zawsze upewnić się, że moduł ExacTrac Robotics jest w położeniu zerowym przed
rozpoczęciem terapii, podczas których moduł ten nie jest wykorzystywany (np. przy użyciu
poziomicy).

Terapie z bramkowaniem

W trakcie terapii z bramkowaniem ExacTrac Robotics nie jest używany.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Ruch modułu Robotics musi być zawsze aktywowany z sali terapeutycznej po wyłączeniu
opcji „Lock all” przez kliknięcie przycisku „Lock all” na module Robotics firmy Brainlab
(przycisk zmienia wygląd – z podświetlonego na niepodświetlony). (Wyłącznie Robotics 2):
małe ruchy modułu Robotics mogą być aktywowane ze sterowni za pomocą przycisków do

Opis modułu Robotics
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aktywowania ruchu na konsoli firmy Varian (dla systemów TrueBeam) lub konsoli ExacTrac
(dla systemów innych niż TrueBeam).

Ostrzeżenie
Jeżeli zainstalowane są akcesoria do akceleratora liniowego (np. do terapii stożkowych),
należy upewnić się, że zainstalowany i aktywowany jest dodatkowy mechanizm
zabezpieczający, zapobiegający potencjalnym kolizjom. Jeżeli nie można tego
zagwarantować, nie należy używać opcji Robotics ze względu na ryzyko kolizji.
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15.2 Korzystanie z ExacTrac Robotics
15.2.1 Uruchamianie ExacTrac Robotics

Informacje ogólne

Przed uruchomieniem należy rozłączyć mechanizmy blokujące ExacTrac Robotics.

Ostrzeżenie
W trakcie uruchamiania modułu ExacTrac Robotics pacjent nie powinien znajdować się na
stole.

Inicjowanie

Nieużywany moduł ExacTrac Robotics znajduje się zazwyczaj w stanie gotowości. Z tego
powodu inicjowanie modułu ExacTrac Robotics odbywa się, gdy tylko zostanie uruchomione
oprogramowanie ExacTrac.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Zostanie wyświetlony komunikat inicjalizacyjny:

Nie zostanie wyświetlony komunikat ini-
cjalizacyjny.

Regulowanie

Robotics 1.x Robotics 2.0

Przebieg procedury

1. Oprogramowanie ExacTrac najpierw sprawdza aktualne położenie modułu ExacTrac Ro-
botics.

Korzystanie z ExacTrac Robotics
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Przebieg procedury

2. Jeśli moduł ExacTrac Robotics nie znajduje się w położeniu środkowym, należy go zre-
setować, naciskając przyciski aktywujące w sposób opisany w komunikacie systemowym.

3.

Wyłącznie Robotics 1.x: po osiągnięciu położenia środkowego należy ponownie włą-
czyć mechanizmy blokujące modułu ExacTrac Robotics.
Można je rozłączyć ponownie dopiero w celu korekcji wychylenia (patrz str. 294 i str.
298). Więcej informacji o obsłudze modułu ExacTrac Robotics zawiera instrukcja ob-
sługi urządzeń, system unieruchamiania pacjenta.

Automatyczna kalibracja (Robotics 1.x)

Jeśli moduł ExacTrac Robotics był wyłączony przed uruchomieniem systemu, lub jeżeli został
wciśnięty przycisk zwolnienia hamulca serwisowego, ExacTrac Robotics wymaga skalibrowania.

Rysunek 131 

Przebieg procedury

1. Aby kontynuować, należy nacisnąć przycisk Ok.

2. Automatyczne kalibrowanie potrwa nie dłużej niż 30 sekund.

Automatyczna kalibracja (Robotics 2.0)

Jeżeli wciśnięto przycisk zwolnienia hamulca serwisowego lub jeżeli wystąpiła awaria ruchu
modułu ExacTrac Robotics, moduł należy skalibrować. Jeżeli wymagana jest kalibracja
automatyczna, w polach Roll i Pitch wyświetlony zostanie symbol ?.

Rysunek 132 
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Przebieg procedury

1. Nacisnąć manipulator stołu, aby przeprowadzić automatyczną kalibrację modułu Robo-
tics.

2. Automatyczne kalibrowanie potrwa nie dłużej niż 30 sekund.

Ostrzeżenie
W trakcie kalibrowania modułu ExacTrac Robotics pacjent nie powinien znajdować się na
stole.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można zainicjować modułu ExacTrac Robotics, zostanie wyświetlony stosowny
komunikat.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Sprawdzić, czy:
• System jest włączony.
• Kable zasilania modułu Bluetooth są poprawnie podłączone.
• Jest nawiązane połączenie Bluetooth (świeci niebieska dioda LED na module Bluetooth).
• Baterie są naładowane, co sygnalizuje dioda LED na module ExacTrac Robotics. Dioda
świeci na czerwono, jeśli baterie są rozładowane.

Wyłącznie Robotics 1.x: świeci dioda LED usterki na module ExacTrac Robotics. W takim
przypadku należy wyłączyć urządzenie, włączyć je ponownie i sprawdzić, czy usterka przestała
być sygnalizowana.
Wyłącznie Robotics 2.0:

Przebieg procedury

1.

Jeżeli inicjalizacja nie powiedzie się, moduł Robotics 2.0 wyświetla komunikat błędu:

Należy kliknąć OK, aby potwierdzić zapoznanie się z komunikatem.

Korzystanie z ExacTrac Robotics
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Przebieg procedury

2.

Zostanie wyświetlony nowy komunikat:

Kliknąć Retry, żeby sprawdzić, czy błąd można rozwiązać.

3. Moduł Robotics powinien teraz być w stanie uruchomić się pomyślnie. Jeżeli problem
utrzymuje się, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Więcej informacji o obsłudze modułu ExacTrac Robotics zawiera instrukcja obsługi urządzeń,
system unieruchamiania pacjenta.

POZYCJONOWANIE PACJENTA ZA POMOCĄ MODUŁU EXACTRAC ROBOTICS

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 293



15.2.2 Automatyczna korekcja kąta wychylenia

Informacje ogólne

Po potwierdzeniu poprawności obliczonej korekcji kątowej (patrz str. 225), automatycznie
wyświetlany jest komunikat z pytaniem, czy odchylenia obrotowe mają zostać skorygowane przez
moduł ExacTrac Robotics.
Jeśli funkcja automatycznego obracania stołu jest włączona (patrz str. 123), kąt pionowy pacjenta
zostanie wyzerowany przez obrót stołu wokół osi pionowej.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Zależnie od wymaganej korekcji obrotowej w trakcie pozycjonowania możne być konieczne
duże wychylenie blatu. Aby pacjent nie zsunął się z blatu, należy się upewnić, że jest
dobrze przymocowany i że między pacjentem a blatem stołu nie znajdują się żadne
nieprzymocowane przedmioty, takie jak ręczniki.

Ostrzeżenie
W trakcie przemieszczania pacjenta za pomocą modułu ExacTrac Robotics pacjent musi
być cały czas widoczny.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem automatycznego pozycjonowania pacjenta przy użyciu ExacTrac
Robotics należy ustawić gantrę akceleratora liniowego w położeniu początkowym (0° lub
180°).

Moduł Robotics należy ustawić w położeniu 0°, jeżeli nie jest on wykorzystywany z
systemem ExacTrac (leczenie bez modułu Robotics).

Procedura pozycjonowania pacjenta za pomocą Robotics 1.x

Przebieg procedury

1. Postępować według instrukcji zawartych w komunikatach oprogramowania ExacTrac.

2.

Zależnie od tego, jak duży jest korygowany kąt wychylenia, może zostać wyświetlony na-
stępujący komunikat.

Rysunek 133 

3. Upewnić się, że nie istnieje ryzyko zderzenia między gantrą a stołem.

4. Aby kontynuować, należy nacisnąć przycisk Ok.

Korzystanie z ExacTrac Robotics
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Procedura pozycjonowania pacjenta za pomocą Robotics 2.0

Przebieg procedury

1. Postępować według instrukcji zawartych w komunikatach oprogramowania ExacTrac.

2. W zależności od kąta wychylenia stołu, jaki ma być skorygowany, oczekiwane przesunię-
cie pionowe będzie wyświetlane w oknie dialogowym ruchu.

3. Upewnić się, że nie istnieje ryzyko zderzenia między gantrą a stołem.

Procedura korygowania wychylenia

Ostrzeżenie
Upewnić się, że nie istnieje ryzyko zderzenia stołu z gantrą ani żadnym innym aparatem.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Przebieg procedury

1.

Aktywowanie automatycznej korekcji kąta wychylenia:
• w przypadku stołów Varian Exact / ETR oraz TrueBeam nacisnąć przyciski aktywacyjne

z obu stron manipulatora, aby aktywować automatyczny ruch stołu (patrz str. 74 i str.
208).

2. ExacTrac Robotics zmodyfikuje kąty wychylenia zgodnie z obliczonymi wartościami ko-
rekcji.

3. Gdy kąty wychylenia stołu zostaną skorygowane przez moduł ExacTrac Robotics, komu-
nikaty systemu robota zostaną zamknięte.

4.
Jeśli konfiguracja oprogramowania ExacTrac zawiera funkcję automatycznego pozycjo-
nowania stołu (patrz str. 74 i str. 208), przesunięcia translacyjne będą także korygowane
automatycznie, aby przesunąć stół do położenia terapeutycznego.

5. W przypadku braku tej funkcji można ręcznie korygować ewentualne błędy translacyjne w
zwykły sposób przy użyciu manipulatora stołu.

Ruch Robotics 1.x

Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe aktywowanie ruchu modułu ExacTrac Robotics
1.x za pomocą konsoli. Moduł Robotics musi być zawsze aktywowany za pomocą manipulatorów
stołu.
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Ruch Robotics 2.0

Ruch modułu ExacTrac Robotics 2.0 można aktywować, wykorzystując:
• Konsolę ExacTrac lub manipulatory ExacTrac dla systemów innych niż TrueBeam.
• Konsolę firmy Varian lub manipulator stołu firmy Varian dla systemów TrueBeam.

Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe aktywowanie ruchów modułu ExacTrac Robotics
za pomocą konsoli w przypadku istotnych ruchów w kierunku głowicy gantry. Korekcje nachylenia
skutkujące uniesieniem części stołu od strony głowy o ponad 5 cm zawsze wymagają
uruchomienia korekcji z wnętrza sali terapeutycznej.
Ruch modułu ExacTrac Robotics za pomocą konsoli jest wyłączony także wtedy, gdy do
akceleratora liniowego zamocowane są akcesoria i gdy system ExacTrac otrzyma tę informację z
planu DICOM.
W takich wypadkach ExacTrac wyświetla komunikat i włącza blokadę Lock all funkcji Robotics
2.0. Operator musi wejść do sali terapeutycznej, aby wyłączyć blokadę Lock all i uruchomić
korekcję z wnętrza sali za pomocą manipulatora stołu. Zawsze należy upewnić się, że nie istnieje
ryzyko zderzenia stołu z gantrą ani żadnym innym wyposażeniem.
Małe ruchy modułu Robotics mogą być aktywowane ze sterowni za pomocą przycisków do
aktywowania ruchu na konsoli firmy Varian (dla systemów TrueBeam) lub konsoli ExacTrac (dla
systemów innych niż TrueBeam).

Ryzyko kolizji

Jeżeli obliczony ruch modułu Robotics skierowany w górę, w stronę gantry, nie może być
wykonany ze względu na ryzyko kolizji, należy wykonać następujące czynności:
• Anulować ruch modułu Robotics (a w przypadku stołu TrueBeam także późniejsze okno

dialogowe pozycjonowania za pomocą ADI i wszelkie oczekujące przesunięcia na konsoli
TrueBeam).

• Obniżyć stół ręcznie, do momentu, gdy przechylenie modułu Robotics w górę będzie mogło
zostać wykonane.

• Nacisnąć Restart Positioning, aby ponowić ruch modułu Robotics oraz stołu.

Dalsze postępowanie

Przebieg procedury

1. W razie potrzeby można wykonać akwizycję dodatkowych obrazów weryfikacyjnych
(patrz str. 275).

2. Gdy pacjent będzie poprawnie ułożony, można przystąpić do radioterapii.

Przesunięcia rezydualne

Ponieważ istnieją maksymalne kąty wychylenia poprzecznego i podłużnego, które mogą być
skompensowane przez moduł ExacTrac Robotics, istnieje możliwość, że zostaną przesunięcia
rezydualne. Maksymalne kąty korekcji wynoszą:
• maksymalne pochylenie (wychylenie poprzeczne): możliwość kompensacji ±2,7°;
• maksymalne przechylenie (wychylenie podłużne): możliwość kompensacji ±4°;
• maksymalne przechylenie przy wychyleniu ±2°: możliwość kompensacji maksymalnie ±3°.

Jeżeli obliczone przesunięcie przekracza limity dla przechyleń bocznych i/lub wzdłużnych,
maksymalna wartość, o jaką moduł ExacTrac Robotics może wykonać korekcję, jest pokazana
obok przesunięcia rezydualnego.

Korzystanie z ExacTrac Robotics

296 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



Jeżeli przesunięcie rezydualne przekracza wartość progową dla rotacji na podstawie termowizji,
zamiast ikony OK wyświetlona zostanie ikona Rotational Deviation:
• Jeżeli przesunięcie rezydualne jest akceptowalne i mieści się poniżej wartości progowej dla

rotacji na podstawie termowizji (wyświetlona jest ikona OK), dalsze działania nie są konieczne.
• Jeżeli przesunięcie rezydualne nie jest akceptowalne i przekracza wartości progowe dla rotacji

na podstawie termowizji (wyświetlona jest ikona Rotational Deviation), firma Brainlab zaleca
ponowne ułożenie pacjenta na stole. W takim wypadku należy wykonać nowy obraz
weryfikacyjny.
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15.3 Ręczne wychylanie

Informacje ogólne

Aby aktywować ręczną regulację wychylenia za pomocą modułu ExacTrac Robotics, należy
nacisnąć przycisk Manual Tilt na panelu nawigacyjnym.

Okno dialogowe ręcznego wychylania

Robotics 1.x Robotics 2.0

Procedura ręcznego wychylania (Robotics 1.x)

Przebieg procedury

1. Kliknąć przycisk 1.0°, 0.5° lub 0.1°, aby zdefiniować skok ruchu modułu ExacTrac Robo-
tics.

2.

Nacisnąć przyciski aktywujące na manipulatorze stołu, aby zezwolić na ruch. Równocześ-
nie wybrać jedną z następujących funkcji:
• Kliknąć LEFT lub RIGHT, aby przeprowadzić wychylenie podłużne blatu stołu w odpo-

wiednim kierunku.
• Kliknąć UP lub DOWN, aby przeprowadzić wychylenie poprzeczne blatu stołu w odpo-

wiednim kierunku.
• Kliknąć CENTER, aby ustawić stół w położeniu zerowym.
• W pewnych przypadkach kliknięcie przycisku ALIGN pozwala na dodatkową korekcję

dopasowania pozycjonera celu przy użyciu fantomu izocentrum. Z funkcji tej należy ko-
rzystać wyłącznie wtedy, gdy nie jest wykonywana korekcja rentgenograficzna.

• Kliknięcie przycisku LOCK Position powoduje ustawienie modułu ExacTrac Robotics
w położeniu blokady. Można wtedy włączyć blokady bezpieczeństwa chroniące przed
przeciążeniem.

3. Kliknięcie przycisku STOP powoduje natychmiastowe zatrzymanie jakiegokolwiek ruchu
modułu ExacTrac Robotics.

4. Po kliknięciu Done okno dialogowe Robotics Manual Tilt zostanie zamknięte.

5.

Po dwóch minutach braku aktywności użytkownika w oknie dialogowym zasilanie modułu
ExacTrac Robotics zostanie automatycznie wyłączone. Jeśli jakakolwiek funkcja ruchu
zostanie aktywowana, zasilanie ExacTrac Robotics zostanie automatycznie włączone po
czterech sekundach. Jeśli moduł ExacTrac Robotics nie jest używany, należy zamknąć
to okno dialogowe, aby nie wyczerpywać baterii.
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Procedura ręcznego wychylania (Robotics 2.0)

Przebieg procedury

1. Kliknąć przycisk 1.0°, 0.5° lub 0.1°, aby zdefiniować skok ruchu modułu ExacTrac Robo-
tics.

2.

• Kliknąć LEFT lub RIGHT, aby przeprowadzić wychylenie podłużne blatu stołu w odpo-
wiednim kierunku.

• Kliknąć UP lub DOWN, aby przeprowadzić wychylenie poprzeczne blatu stołu w odpo-
wiednim kierunku.

• Kliknąć CENTER, aby ustawić stół w położeniu zerowym.
• Kliknięcie przycisku Move to LOCK Position (przesuń do położenia blokady) powoduje

ustawienie modułu ExacTrac Robotics w położeniu blokady. Można wtedy włączyć
blokady serwisowe.

Gdy wysłane zostanie żądanie wykonania ruchu (przyciski ruchu zostaną wyszarzone),
należy nacisnąć przyciski aktywujące na manipulatorze stołu, aby wykonać ruch.

3. Kliknąć STOP, żeby natychmiast zatrzymać jakikolwiek ruch modułu ExacTrac Robotics.

4. Kliknąć Done, aby zamknąć okno dialogowe Robotics Manual Tilt.

5. Jeśli moduł ExacTrac Robotics nie jest używany, należy zamknąć to okno dialogowe,
aby nie wyczerpywać baterii.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

W oknie dialogowym Robotics Manual Tilt nie należy kompensować kątów wynikających
wyłącznie z wykrywania termowizyjnego. Dozwolona jest wyłącznie kompensacja kątów
obliczona na podstawie korekcji rentgenowskiej. Kąty obliczone tylko na podstawie
wykrywania termowizyjnego nie zawsze są poprawne.
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15.3.1 Automatyczna kalibracja (tylko Robotics 2.0)

Informacje ogólne

Jeżeli wciśnięty zostanie przycisk zwalniający hamulec serwisowy lub podczas pozycjonowania
nastąpi usterka ruchu modułu Robotics, może zajść konieczność przeprowadzenia
automatycznej kalibracji (ustalenia położenia spoczynkowego) modułu ExacTrac Robotics 2.0.
W takim wypadku dalszy ruch nie będzie możliwy:

Rysunek 134 

Przeprowadzanie kalibracji automatycznej

Przebieg procedury

1.

Na czas procedury ustalania pozycji spoczynkowej pacjent nie może znajdować się na
stole. Zamknąć aktualnego pacjenta i przejść do okna dialogowego Robotics Tilt. Ko-
nieczność automatycznej kalibracji sygnalizowana jest ikoną ? w polach Roll oraz Pitch:

2. Postępować zgodnie z instrukcjami i nacisnąć manipulator stołu, aby przeprowadzić auto-
matyczną kalibrację modułu Robotics.

3. Ponownie uruchomić schemat postępowania klinicznego.

Ręczne wychylanie
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15.4 Zasięg przesuwu modułu Robotics

Informacje ogólne

W przypadku korzystania z systemu ExacTrac w połączeniu z modułem ExacTrac Robotics i
stołem Varian Exact pionowy zasięg przesuwu przy niektórych terapiach może być ograniczony,
zależnie od położenia gantry. 
Wynika to z faktu, że blat stołu do obrazowania firmy Brainlab można podnieść tylko na
wysokość 1,1 cm nad izocentrum. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, np. aby
pacjent nie zderzył się z gantrą.
Wskutek tego przy niektórych kątach pochylenia w dół pionowy ruch stołu wymagany do
ustawienia pacjenta w izocentrum może być niemożliwy do uzyskania.
Przedłużony zasięg przesuwu pionowego stołu Varian Exact jest dostępny tylko wtedy, gdy gantra
jest obrócona pod kątem przynajmniej 45° (skala IEC).

Przykład

①

②

Rysunek 135 

Nr Element

① Maksymalny ruch pionowy: 1,1 cm

② Pochylenie w dół

Możliwe rozwiązania

We wszystkich przypadkach od położenia guza zależy, czy można umieścić pacjenta w
izocentrum. Problem ten może np. często wystąpić w przypadku guzów tylnej jamy czaszki, które
znajdują się blisko powierzchni blatu.
W przypadkach, gdy zakres ruchu pionowego stołu Varian Exact uniemożliwia ułożenie pacjenta
w izocentrum, należy ponownie ułożyć pacjenta na stole lub w masce, aby zmniejszyć rotację
pacjenta względem blatu stołu.
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Dodatkowe problemy z zakresem terapeutycznym modułu Robotics

W przypadku stosowania modułu Robotics na akceleratorach TrueBeam do leczenia prostaty,
pozycja w kierunku głowy blatu stołu do obrazowania może spowodować przewidziane ryzyko
kolizji. Wynika to z faktu, że LaserGuard widzi system Robotics.
Jeżeli wykorzystane zostanie bezramowe rozszerzenie do leczenia prostaty, moduł Robotics
znajdzie się około 17 cm dalej od izocentrum i pacjenta można poddać terapii bez ryzyka kolizji
między gantrą a modułem Robotics.

Zasięg przesuwu modułu Robotics
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16 AUTONOMICZNE
OPROGRAMOWANIE DO
MONITOROWANIA
RENTGENOWSKIEGO

16.1 Funkcja autonomiczna

Informacje ogólne

Jeżeli użytkownik zakupił autonomiczne oprogramowanie do monitorowania
rentgenowskiego, dostępne są jedynie ograniczone funkcje. Oprogramowanie do monitorowania
monitoruje ułożenie ciała pacjenta wyłącznie przy użyciu rentgenogramów. Pacjent musi zostać
ułożony w ostatecznej pozycji terapeutycznej za pomocą urządzeń zewnętrznych, takich jak TK z
użyciem wiązki stożkowej (na podstawie struktur kostnych). Oprogramowanie do monitorowania
zachowuje ostateczną pozycję terapeutyczną i oblicza każde przesunięcie podczas
monitorowania względem tej pozycji.
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Schemat postępowania

Funkcja autonomiczna
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Wymagania

Zanim możliwe będzie rozpoczęcie schematu postępowania dla monitorowania, należy spełnić
poniższe wymagania:
• plan leczenia pacjenta musi być zaimportowany do systemu ExacTrac (patrz str. 389);
• pacjent jest ułożony w ostatecznej pozycji terapeutycznej za pomocą dowolnego systemu IGRT

(np. CBCT);
• te same pliki pacjenta są otwarte na akceleratorze liniowym i w oprogramowaniu do

monitorowania (dane pacjenta należy otworzyć ręcznie);
• to samo izocentrum i ta sama wiązka są wybrane na akceleratorze liniowym i w

oprogramowaniu do monitorowania (wyboru należy dokonać ręcznie).
Poniższe funkcje/licencje nie są obsługiwane:
• markery podskórne,
• stenty,
• wirtualne izocentra,
• definicja markerów naskórnych,
• dane zlokalizowane,
• automatyczne pozycjonowanie wstępne i pozycjonowanie.

UWAGA: Nie ma połączenia pomiędzy oprogramowaniem do monitorowania a akceleratorem
liniowym. Dlatego nie jest sprawdzania zgodność wiązki. Należy zawsze upewnić się, że ten sam
pacjent, to samo izocentrum i ta sama wiązka są otwarte na akceleratorze liniowym i w
oprogramowaniu do monitorowania. 

Otwieranie plików pacjenta

Ten same pliki pacjenta, które są otwarte na akceleratorze liniowym, muszą zostać otwarte
ręcznie w oprogramowaniu do monitorowania rentgenowskiego. Dalsze informacje dotyczące
otwierania pacjenta – patrz str. 131.
W przypadku danych pacjenta, które zostały już zmodyfikowane w pełnych wersjach
oprogramowania ExacTrac:
• Jeżeli dane pacjenta zawierają zdefiniowane markery naskórne, pojawia się ostrzeżenie i

markery naskórne są usuwane dla tego pacjenta. Markery naskórne są uzyskiwane w wyniku
akwizycji osobno do każdej sesji terapeutycznej.

• Jeżeli dane pacjenta zostały zlokalizowane w iPlan RT (pacjent został zeskanowany z
bezramowym lokalizatorem TK / Angio i pozycjonerem celu do SRS), plików pacjenta nie
można otworzyć i pojawia się ostrzeżenie. Jeżeli pliki pacjenta zostaną otwarte w
autonomicznym oprogramowaniu do monitorowania rentgenowskiego, dane pacjenta
muszą zostać ponownie zaimportowane.

• Jeżeli dla danego pacjenta zdefiniowane jest wirtualne izocentrum, wyświetlane jest
ostrzeżenie i wirtualne izocentrum jest dezaktywowane dla tego pacjenta. Jeżeli pliki pacjenta
zostaną później otwarte w pełnej wersji oprogramowania ExacTrac, wirtualne izocentrum
można ponownie aktywować w opcji Patient Settings.
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Ustawienia pacjenta

Wartość dokładności monitorowania można dostosować w opcji Patient Settings (patrz także
str. 145) dotyczącej dokładności termowizyjnej.

Rysunek 136 
Monitorowanie może być oparte na:
• Body Marker On-The Fly: konfiguracje markerów naskórnych muszą być osobno uzyskane w

wyniku akwizycji jako odniesienie dla każdej sesji terapeutycznej, zanim zostaną wykonane
pierwsze rentgenogramy (patrz str. 215). Trwałe zdefiniowanie markerów naskórnych nie jest
możliwe. Markery naskórne umożliwiają monitorowanie ruchów pacjenta.

• Reference Star/Array: termowizyjne wykrywanie ułożenia ciała pacjenta nie jest możliwe.
• Cranial Positioning Array: tę opcję można wykorzystać wyłącznie do wykrywania ułożenia

ciała pacjenta na podstawie termowizji. Automatyczne pozycjonowanie wstępne nie jest
możliwe w połączeniu ze zlokalizowanymi danymi. Termowizyjne wykrywanie ułożenia ciała
pacjenta nie jest możliwe.

Pozostałe ustawienia są wyjaśnione na str. 145.

Funkcja autonomiczna
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Wykonywanie obrazu odniesienia

Aby zapisać ułożenie ciała pacjenta jako odniesienie:

Przebieg procedury

1.

Upewnić się, że pacjent jest ułożony w ostatecznej pozycji terapeutycznej za pomocą do-
wolnego innego systemu IGRT (np. CBCT).

2. Nacisnąć Acquire Reference.

3. Zrobić zdjęcia rentgenowskie (patrz str. 222).

4.
Wykonać fuzję automatyczną.
UWAGA: Wynik fuzji jest ustawiony na 0.0 dla wszystkich wartości, aby pokazać, że to
jest ostateczna pozycja terapeutyczna, oparta na urządzeniach zewnętrznych. 

5. Zweryfikować wynik fuzji (sposób weryfikacji fuzji oraz sposób wykonywania fuzji ręcz-
nej – patrz str. 226).

6.
Nacisnąć Finish.
Ikona statusu pokazuje zieloną ikonę OK. Wszystkie paski odległości mieszczą się w za-
kresie tolerancji.

Dla jednego izocentrum tylko jedna pozycja referencyjna może zostać ustawiona jako odniesienie.
Jeżeli dla tego samego izocentrum ma zostać ustawione nowe odniesienie, pliki pacjenta należy
otworzyć ponownie.

Ostrzeżenie
Przed akwizycją obrazu odniesienia należy upewnić się, że pacjent jest w ostatecznym
położeniu terapeutycznym.

Monitorowanie ułożenia ciała pacjenta

W dowolnym czasie podczas terapii ułożenie ciała pacjenta może być monitorowane poprzez
wykonanie rentgenogramów. Monitorowana pozycja jest zawsze oparta na ostatecznej pozycji
terapeutycznej pacjenta, osiągniętej za pomocą systemu IGRT (np. CBCT) innego producenta.
Wewnętrznie przechowywany offset jest zawsze uwzględniany, aby obliczyć aktualną pozycję
pacjenta.
UWAGA: Ułożenie ciała pacjenta jest zawsze monitorowane na podstawie struktur kostnych. 
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Rysunek 137 
Informacje dotyczące sposobu akwizycji – patrz str. 279.
W przypadku wystąpienia dużych przesunięć należy sprawdzić wynik pod kątem wiarygodności.
Przesunięcia mogą wynikać z ruchu pacjenta, błędnej fuzji itp.
W przypadku dużych odchyleń należy dokładnie sprawdzić informacje dla danego pacjenta i za
pomocą zewnętrznych systemów IGRT (np. CBCT) upewnić się, że pacjent jest w prawidłowej
pozycji terapeutycznej, a także ponownie ułożyć pacjenta, jeżeli będzie to konieczne.
UWAGA: W przypadku wdrożonych przesunięć okno zostaje otwarte na karcie X-ray Monitoring,
ponieważ automatyczne pozycjonowanie pacjenta nie jest możliwe. Jedynie termowizyjne paski
odległości i ikona stanu są odpowiednio aktualizowane. 

Wydruk danych pacjenta i podsumowanie

Wydruki pacjenta zawierają początkowe przesunięcie/offset referencyjny, który jest różnicą
pomiędzy ostateczną pozycją terapeutyczną opartą na zewnętrznych systemach IGRT a
zaplanowaną pozycją izocentrum pacjenta z planu DICOM zaimportowanego do systemu
ExacTrac. Offset może wynikać z faktu, że zewnętrzny system IGRT oparty jest na tkankach
miękkich, a system ExacTrac zachowuje ostateczną pozycję terapeutyczną opartą na strukturach
kostnych. Dodatkowo zawiera wszystkie przesunięcia z monitorowania, które zostały uzyskane w
wyniku akwizycji podczas sesji terapeutycznej.
Podsumowanie pacjenta zawiera wszystkie przesunięcia z monitorowania uzyskane w wyniku
akwizycji podczas całego leczenia.
Dalsze informacje dotyczące generowania raportów z terapii – patrz str. 375.

Funkcja autonomiczna
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17 ZAMYKANIE SYSTEMU
17.1 Zamykanie oprogramowania

Informacje ogólne

Po ukończeniu terapii można zamknąć oprogramowanie.

Ostrzeżenie
Jeżeli system zostanie zamknięty przed zamknięciem oprogramowania, może dojść do
utraty danych.

Ostrzeżenie
Zawsze należy upewnić się, że moduł ExacTrac Robotics jest ustawiony z powrotem w
pozycji zerowej, gdy zamykany jest system ExacTrac. Ma to na celu zapewnienie, że blat
stołu nie jest w pozycji pochylonej do terapii bez systemu ExacTrac i/lub bez modułu
ExacTrac Robotics.

Ostrzeżenie
Nie należy zamykać plików pacjenta w systemie ExacTrac przed zakończeniem leczenia,
ponieważ system ExacTrac środkuje moduł Robotics podczas zamykania plików pacjenta.
Najpierw należy zamknąć pliki pacjenta w aplikacji terapeutycznej.

Procedura zamykania pliku pacjenta

Przebieg procedury

1. Aby zamknąć plik bieżącego pacjenta, należy nacisnąć przycisk Close Patient.

2.

Zamykając plik pacjenta, system ExacTrac sprawdza, czy moduł ExacTrac Robotics
znajduje się w położeniu zerowym. W razie potrzeby ExacTrac Robotics zostanie wy-
centrowany, aby znajdował się w położeniu zerowym w momencie, kiedy terapii będzie
poddawany następny pacjent.

Procedura kończenia działania oprogramowania ExacTrac

Zanim system zostanie zamknięty, należy poprawnie zakończyć działanie oprogramowania
ExacTrac:

Przebieg procedury

1. Nacisnąć Quit ExacTrac.
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Przebieg procedury

2.

Zostanie wyświetlone pytanie o to, czy zakończyć działanie oprogramowania.

3. Jeśli użytkownik udzieli odpowiedzi twierdzącej na to pytanie przez naciśnięcie przycisku
Yes, oprogramowanie ExacTrac zostanie zamknięte.

Zamykanie oprogramowania
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17.2 Wyłączanie urządzeń

Panel sterowania systemu

① ②

Rysunek 138 

Nr Element

① Przycisk System off

② Przycisk Computer on/off

Zamykanie systemu

Przebieg procedury

1. Zamknąć system operacyjny Windows w zwykły sposób, klikając przycisk Shut Down
(Zamknij) w menu Start.

2.
Poczekać na wyłączenie stacji roboczej ExacTrac. Ekran stanie się czarny.
Ewentualnie można sprawdzić, czy przycisk COMPUTER ON/OFF na panelu sterowania
systemu został dezaktywowany.

3.

Nacisnąć przycisk wyłączania systemu ③ na konsoli ExacTrac (jeżeli jest dostępny)
przez trzy sekundy. W tym czasie pomarańczowa dioda LED stanu czuwania będzie mi-
gać. Gdy wyłączy się zielona dioda LED POWER, oznacza to, że zasilanie nie jest już
podawane do systemu ExacTrac (patrz str. 54), z wyjątkiem dodatkowego napięcia czu-
wania (28 V AC).

③

Ewentualnie nacisnąć przycisk SYSTEM OFF na panelu sterowania systemu. Gdy ten
przycisk przestanie świecić, żadne elementy systemu ExacTrac nie znajdują się już pod
napięciem.

ZAMYKANIE SYSTEMU
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Dodatkowe uwagi dotyczące zamykania

Rozłącznik bezpiecznikowy wejścia zasilania sieciowego ① może pozostawać w położeniu I
(włączony) i nie trzeba go codziennie resetować.

①

Firma Brainlab uważa, że system działa optymalnie, jeśli stacja robocza ExacTrac będzie
zawsze na noc wyłączana. Jeśli system pracuje w trybie ciągłym, wskazane jest
restartowanie stacji roboczej codziennie rano. Jeśli stacja robocza nie będzie regularnie
restartowana, system może działać z mniejszą wydajnością.

Stacja robocza ExacTrac musi być restartowana przynajmniej raz na 49 dni. Niewykonanie
tego spowoduje utworzenie niepoprawnych wpisów daty i godziny we wszystkich plikach
dziennika i rekordach pozycjonowania wszystkich pacjentów. To wymaganie wynika z
działania wewnętrznego zegara w systemach działających pod kontrolą systemu Windows.
Po upływie tych 49 dni czasomierz zostanie wyzerowany.

Wyłącznik awaryjny

W nagłym przypadku można zamknąć cały system w trybie natychmiastowym, naciskając
AWARYJNY wyłącznik zainstalowany w sali.

Wyłączanie urządzeń
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18 KALIBROWANIE SYSTEMU
18.1 Układ współrzędnych stołu / akceleratora

liniowego

Informacje ogólne

Aby system pozycjonowania pacjenta ExacTrac dysponował poprawnymi informacjami o
bieżącym położeniu pacjenta, do opisu ruchu i kąta nachylenia stołu i akceleratora liniowego jest
stosowany trójwymiarowy układ współrzędnych zgodny z normą IEC 61217.

ExacTrac z akceleratorem liniowym

O

Z

X

Y

Rysunek 139 

Definicje osi

Oś Funkcja

Początek układu
współrzędnych

(0,0,0)

Ten punkt stanowi izocentrum akceleratora liniowego i jest wyznaczony przez
przecięcie osi obrotu gantry z osią obrotu stołu.

Oś Z
To pionowa oś, która biegnie przez początek układu prostopadle do pła-
szczyzny blatu stołu pod kątem nachylenia 0°. Powyżej początku układu war-
tości na tej osi są dodatnie, a poniżej ujemne.
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Oś Funkcja

Oś X

To pozioma oś, która biegnie przez początek układu równolegle do płaszczyz-
ny obrotu gantry. Na prawo od początku układu, patrząc na akcelerator linio-
wy od strony stóp stołu, wartości na tej osi są dodatnie, a na lewo ujemne.
Jest ona także nazywana osią poprzeczną, gdyż opisuje poprzeczny ruch sto-
łu.

Oś Y

To pozioma oś, która biegnie przez początek układu równolegle do płaszczyz-
ny blatu pod kątem nachylenia 0°. Od strony stóp stołu na akceleratorze linio-
wym wartości na tej osi są dodatnie, gdy przechodzi się od początku układu
współrzędnych w stronę akceleratora liniowego, a ujemne, gdy oddalamy się
od akceleratora liniowego. Jest ona także nazywana osią podłużną, gdyż opi-
suje podłużny ruch stołu.

Kąty obrotu

• Obrót wokół osi pionowej skutkuje powstaniem kąta stołu.
• Obrót wokół osi podłużnej skutkuje powstaniem kąta wychylenia podłużnego lub kątem

przechylenia.
• Obrót wokół osi poprzecznej skutkuje powstaniem kąta wychylenia poprzecznego lub kąta

pochylenia.

Ostrzeżenie
Kąt stołu jest podawany w oprogramowaniu ExacTrac według skali stosowanej przez
akcelerator liniowy. Domyślnym położeniem może zatem być 0° lub 180°, a dodatni obrót
może być zarówno w prawo, jak i w lewo. System jest konfigurowany zgodnie z
ustawieniami akceleratora liniowego podczas odbioru montażu.

W systemie ExacTrac wszystkie wartości liczbowe są podawane w milimetrach [mm] z
wyjątkiem miar kąta oznaczanych symbolem °.

Kalibracja i weryfikacja

Każda kalibracja systemu wiąże się z ryzykiem błędnej kalibracji. Aby zapewnić optymalne
bezpieczeństwo, firma Brainlab zaleca, aby wyłącznie użytkownicy doskonale znający system
mieli uprawnienia do kalibracji systemu.
Przeprowadzenie kalibracji izocentrum i kalibracji rentgenowskiej unieważni kalibrację do
izocentrum wiązki promieniowania, więc będzie ona musiała być powtórzona, co obejmuje
przeprowadzenie nowego testu Winstona-Lutza na akceleratorze liniowym. Aby tego uniknąć,
firma Brainlab zaleca ponowną kalibrację wyłącznie wtedy, gdy codzienna kontrola potwierdziła,
że kalibracja przestała mieścić się w wymaganym zakresie dokładności.
Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i skuteczne wykorzystywanie systemu, codzienne
kontrole należy przeprowadzać przynajmniej każdego dnia rano przed rozpoczęciem klinicznego
wykorzystywania systemu.
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18.1.1 Dostęp do kalibracji elementów

Dostęp do kalibrowania izocentrum

Procedura

Aby uzyskać dostęp do opcji kalibracji systemu, należy nacisnąć Calibrate/Verify na karcie Sys-
tem Settings. Wyświetlony zostanie ekran Calibration.

Ekran Calibration

Rysunek 140 

Opcje kalibrowania

Przebieg procedury Uwaga

1. Isocenter Calibration Konieczne, zanim można będzie rozpocząć leczenie pa-
cjenta.

2. X-ray Calibration
Konieczna, zanim możliwe będzie rozpoczęcie leczenia
pacjenta, jeżeli użytkownik ma system rentgenowski w
ExacTrac.

3. Radiation Isocenter Calibration Należy ją wykonać po dwóch poprzednich kalibracjach.

Rutynowa kalibracja

Firma Brainlab zaleca wykonywanie kalibracji izocentrum, kalibracji rentgenowskiej i kalibracji
izocentrum wiązki promieniowania regularnie, co najmniej raz w miesiącu lub gdy system zostanie
rozkalibrowany (np. po zderzeniu elementów lub po modyfikacji konfiguracji systemu).
Kalibracje należy wykonywać w następującej kolejności.
• Kalibracja systemu z kalibracją izocentrum wiązki promieniowania:

1. Kalibracja izocentrum
2. Kalibracja rentgenowska
3. Codzienna kontrola
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4. Kalibracja izocentrum wiązki promieniowania
5. Codzienna kontrola
• Kalibracja systemu bez kalibracji izocentrum wiązki promieniowania:

1. Kalibracja izocentrum
2. Kalibracja rentgenowska
3. Codzienna kontrola

Kalibracja izocentrum promieniowania

Ta opcja zapewnia większą dokładność i jest zdecydowanie zalecana dla wszystkich terapii.
Calibrate Radiation Isocenter to opcjonalna kalibracja, która poprawia dokładność bieżącej
kalibracji izocentrum i kalibracji rentgenowskiej (patrz str. 341).

Opcje weryfikacji

Dostępne są także dodatkowe opcje weryfikacji. Patrz str. 345.

Ogólne zalecenia dotyczące kalibracji

Ostrzeżenie
Kalibrację należy codziennie weryfikować. Regularne kalibrowanie i kontrolowanie
systemu jest niezbędne, aby działał on poprawnie. Zawsze należy weryfikować kalibrację
systemu po mechanicznym uderzeniu w jeden z jego elementów.

Z fantomami do kalibracji należy obchodzić się ostrożnie. Jeśli fantom jest uszkodzony,
kalibracja może nie być poprawna. Należy uważać, aby nie zarysować i nie uszkodzić
markerów termowizyjnych. 

Ostrzeżenie
Należy sprawdzić, czy obliczony zarys pokrywa się z obrazem fantomu z kamery.

Zapewnianie dokładności działania kamery

Nie wolno używać systemu kamer podczas pracy systemu.

Ostrzeżenie
W zależności od warunków otoczenia i specyficznych cech kamera termowizyjna wymaga
długiego czasu rozgrzewania, nawet do dwóch godzin. W tym czasie kamera może
pokazywać przesunięcie wynikające z nagrzewania. Aby zapobiegać potencjalnie
nieprawidłowym wynikom codziennej kontroli, zaleca się stosowanie czasu rozgrzewania
wynoszącego 120 minut, ponieważ tylko podczas codziennej kontroli kamera termowizyjna
jest wykorzystywana jako bezwzględny system pomiarowy. Dlatego należy się upewnić, że
zasilanie systemu ExacTrac zostanie włączone 120 minut przed przeprowadzeniem
codziennej kontroli.
Można też utrzymywać stałe zasilanie systemu (np. w nocy), a wyłączać jedynie stację
roboczą. W tym celu należy wyłączyć stację roboczą ExacTrac przez system Windows.
Szafka wciąż pozostaje włączona. Aby włączyć zasilanie stacji roboczej (np. następnego
dnia), należy najpierw całkowicie wyłączyć system ExacTrac, wciskając przycisk
wyłączenia na konsoli, a następnie ponownie uruchomić system, wciskając przycisk
włączenia po upływie kilku sekund.
Aby zapobiec zmianie temperatury pomiędzy kalibracją izocentrum a kalibracją
rentgenowską, oprogramowanie pozwala na kalibrację rentgenowską wyłącznie w
połączeniu z kalibracją izocentrum. Kalibracja rentgenowska musi zostać przeprowadzona
niezwłocznie po kalibracji izocentrum, co zapewni prawidłową kalibrację systemu.
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Ostrzeżenie
Kamera termowizyjna emituje światło podczerwone, które może zakłócać działanie
korzystających także ze światła podczerwonego wyrobów medycznych innych firm. W
takich przypadkach należy używać naraz tylko jednego systemu.

Ostrzeżenie
Ponadto urządzenia innych firm, które korzystają z podczerwieni, mogą szkodzić działaniu
kamery termowizyjnej. W takich przypadkach należy używać naraz tylko jednego systemu.
Ewentualnie można zasłonić inne źródło podczerwieni.

Aby zapewnić poprawność kalibrowania i późniejszego wykrywania termowizyjnego,
należy uważać, aby w polu widzenia kamery nie znalazły się przedmioty odblaskowe ani
źródła światła, które mogłyby spowodować powstanie artefaktów.

Ostrzeżenie
Do układu kamer nie należy przymocowywać żadnych przedmiotów. Dodatkowe obciążenie
kamery termowizyjnej zaburzy kalibrację systemu i spowoduje niepoprawne
pozycjonowanie pacjenta.

Ostrzeżenie
Kamer nie wolno niczym zasłaniać, np. obłożeniem. Zasłonięcie kamery może spowodować
jej przegrzanie.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zdecydowanie zaleca, aby szafka komputera pozostawała cały czas pod
napięciem, ponieważ wtedy kamera będzie zachowywała temperaturę roboczą.

Ostrzeżenie
Aby zapewnić poprawność kalibrowania i późniejszego wykrywania termowizyjnego,
należy utrzymywać stałą temperaturę w sali terapeutycznej. Wahania temperatury, np.
wskutek przepływu powietrza z klimatyzacji mogą powodować niepoprawne działanie
kamery.

Ostrzeżenie
Duże zmiany temperatury (> 5°C) mogą spowodować niedokładności w systemie. W
przypadku dużych wahań temperatury użytkownik musi wykonać weryfikację kalibracji.

KALIBROWANIE SYSTEMU
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18.2 Kalibracja izocentrum

Informacje ogólne

Kalibrowanie izocentrum służy do ustawienia w jednej linii blatu z izocentrum akceleratora
liniowego, co bezpośrednio wpływa na dokładność pozycjonowania zarówno termowizyjnego, jak i
rentgenowskiego.
UWAGA: Należy wykonać wszystkie czynności kalibracyjne (włącznie z kalibracją do izocentrum
wiązki promieniowania), aby minimalizować różnicę pomiędzy izocentrum systemu ExacTrac a
izocentrum wiązki promieniowania akceleratora liniowego. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Z fantomem izocentrycznym należy obchodzić się ostrożnie. W przypadku uszkodzenia
fantomu lub przymocowanych do niego markerów sferycznych kalibracja może nie być
poprawna. Markery sferyczne należy wymieniać przynajmniej raz na rok, a także
natychmiast, jeśli zostaną uszkodzone. W przypadku niewłaściwego użycia fantomu
izocentrycznego (upadek, przesuwanie po szorstkiej powierzchni, gdy markery
umieszczone są na dole) konieczna jest wymiana wszystkich markerów sferycznych.

Ostrzeżenie
Jeżeli nie zostanie przeprowadzona kalibracja względem izocentrum wiązki
promieniowania, kalibracja izocentrum w systemie ExacTrac będzie bezpośrednio
wpływała na ostateczną pozycję pacjenta. Lasery w sali terapeutycznej muszą zawsze
pokrywać się z izocentrum wiązki promieniowania akceleratora liniowego. Wszelkie błędy
w ustawieniu lasera zmniejszą dokładność pozycjonowania przy użyciu systemu ExacTrac.
Drobne błędy wyrównania pomiędzy laserami a izocentrum wiązki promieniowania mogą
być skompensowane za pomocą kalibracji do izocentrum wiązki promieniowania. Należy
upewnić się, że blat stołu jest ustawiony poziomo i wypoziomowany do kalibracji.

Ostrzeżenie
Położenie izocentrum należy weryfikować lub kalibrować przynajmniej raz dziennie.

Ostrzeżenie
Niewłaściwe położenie markerów sferycznych może prowadzić do niedokładności fantomu
izocentrycznego. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie markery sferyczne są
całkowicie przykręcone do fantomu izocentrycznego bez odstępu między markerem a
podkładką bolca markera.

Fantom izocentryczny ET

Pozycję izocentrum należy kalibrować za pomocą fantomu izocentrycznego ET (wyłącznie z
wyrobem o nr kat. 49050A lub wyższym).

Kalibracja izocentrum
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①

Rysunek 141 

Nr Element

① Linie dla laserów w sali

Układanie fantomu na blacie stołu

Przebieg procedury

1. Położyć fantom izocentrum ET na blacie stołu tak, aby wszystkie pięć markerów sfe-
rycznych fantomu znajdowało się w polu widzenia kamery.

2. Dopasować ułożenie fantomu do ustawienia gantry na podstawie wygrawerowanych na
fantomie oznaczeń Right, Left i Gantry oraz symbolu pacjenta.

3. Ustawić linie wygrawerowane na fantomie zbieżnie z laserami sali terapeutycznej.

Ostrzeżenie
Położenie fantomu izocentrycznego należy bardzo dokładnie dopasować do laserów sali
terapeutycznej. Niepoprawne ułożenie fantomu izocentrycznego będzie skutkowało
niepoprawnym pozycjonowaniem pacjenta.

Ostrzeżenie
Do kalibracji systemu i weryfikacji kalibracji należy zawsze używać identycznych fantomów
z tym samym numerem seryjnym.
W przypadku klientów ulepszających system do wersji ExacTrac 6.2 z wersji 5.x lub starszych:
nie należy już używać fantomu izocentrycznego ET 49050, gdyż nie zawiera on sfery
wolframowej niezbędnej do codziennej kontroli.

KALIBROWANIE SYSTEMU
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Kalibracja izocentrum

Przebieg procedury

1.

Zaznaczyć pole wyboru Isocenter Calibration na ekranie Calibration (patrz strona str.
329) i potwierdzić, naciskając przycisk Next. Wyświetlony zostanie poniższy ekran.

2.

Upewnić się, że ułożenie fantomu jest dopasowane do laserów sali terapeutycznej i że
fantom znajduje się w polu widzenia kamery (markery sferyczne są wyświetlane na nie-
biesko).
Jeżeli ExacTrac jest używany w połączeniu z systemem iGUIDE i systemem do radiote-
rapii HexaPOD Evo RT, należy przesunąć fantom izocentryczny do izocentrum za pomo-
cą funkcji Isocenter Check, która jest elementem kontroli bezpieczeństwa w systemie
iGUIDE.

3. Nacisnąć Calibrate, żeby zapisać bieżące położenie fantomu izocentrycznego ET jako
izocentrum.

4.

Jeśli wyznaczone izocentrum różni się znacznie od poprzedniego ustawienia, zostanie
wyświetlony stosowny komunikat.

• Upewnić się, że ułożenie fantomu do kalibracji jest poprawne i że ani ten fantom ani
system nie jest uszkodzony.

• Potwierdzić monit, aby kontynuować działanie z nowymi ustawieniami.

Kalibracja izocentrum
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Przebieg procedury

5.

Po ukończeniu kalibrowania:
Zostanie wyświetlony komunikat OK.
U dołu ekranu zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu kalibracji.

6. Aby przejść do następnego etapu kalibrowania, nacisnąć przycisk Next.

Podczas procesu kalibrowania nie wolno poruszać fantomem na blacie. W przeciwnym
razie pozycjonowanie pacjenta będzie później działało niepoprawnie.

KALIBROWANIE SYSTEMU
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18.3 Kalibracja rentgenowska

Informacje ogólne

Opcja kalibrowania aparatury rentgenowskiej kalibruje aparat rentgenowski tak, aby zapewniał on
precyzyjną korekcję i weryfikację pozycjonowania pacjenta.

Fantom do kalibracji aparatu rentgenowskiego ET

Skalibrować aparaturę rentgenowską za pomocą fantomu do kalibracji aparatu
rentgenowskiego ET.

Rysunek 142 

Zalecane ustawienia energii

Rodzaj fantomu Zalecane ustawienia podczas kalibrowania

Fantom do kalibracji aparatu rentge-
nowskiego 120 kV, 100 mA i 100 ms

UWAGA: Ustawienia promieniowania rentgenowskiego zależą od konfiguracji danego systemu i
zainstalowanych w nim elementów. Powyższe zalecane ustawienia są tylko ogólną wskazówką. 

Jeśli aparatura rentgenowska nie była używana dłużej niż przez dwa tygodnie, ustawienia
energii przez pierwsze 10 naświetleń nie mogą przekroczyć 110 kV.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Jeśli fantom do kalibracji aparatu rentgenowskiego ET jest zdeformowany lub uszkodzony,
kalibracja może nie być poprawna. Z fantomem do kalibracji aparatu rentgenowskiego ET
należy obchodzić się ostrożnie.

Nie dotykać markerów odblaskowych. Uszkodzenie markerów odblaskowych może
uniemożliwić poprawne działanie fantomu do kalibracji.

Ostrzeżenie
Ze względów bezpieczeństwa kalibracja aparatu rentgenowskiego musi być kontrolowana
przynajmniej raz dziennie przed rozpoczęciem leczenia pacjentów. Niedokładna kalibracja
może skutkować błędnym pozycjonowaniem pacjenta.

Kalibracja rentgenowska
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18.3.1 Przeprowadzanie kalibracji aparatury rentgenowskiej

Informacje ogólne

Aparatura rentgenowska musi być zawsze kalibrowana bezpośrednio po skalibrowaniu
izocentrum. Pozwala to uniknąć zmian temperatury roboczej kamery, które mogłyby zaszkodzić
poprawności kalibracji.

Ustawianie fantomu do kalibracji aparatury rentgenowskiej

Przebieg procedury

1.

Zaznaczyć pole wyboru X-Ray Calibration na ekranie Calibration (patrz strona str. 329)
i potwierdzić, naciskając przycisk Next. Zostanie wyświetlony ekran Calibration Posi-
tion.

2.
Położyć fantom do kalibracji aparatu rentgenowskiego ET na stole tak, aby:
• odblaskowe markery były w pełni widoczne przez oba obiektywy kamery,
• późniejsze obrazy kalibracji nie obejmowały metalowych elementów blatu stołu.

3. Dopasowywać ułożenie fantomu do kalibracji na stole, dopóki kąt stołu nie wyniesie zero.

4.

Pozycjonowania stołu:
• jeśli automatyczne pozycjonowanie stołu jest zamontowane (patrz str. 74), nacisnąć

przyciski aktywujące na manipulatorze stołu, aby skorygować wartości poprzeczne,
podłużne i pionowe;

• w przeciwnym razie należy przestawić stół ręcznie według informacji podanych przez
wskaźniki przesunięcia (patrz str. 198).

Ustawienie OK wszystkich kątów oznacza, że osiągnięto położenie referencyjne zapisane
podczas montażu systemu. W razie potrzeby można zmodyfikować położenie referencyj-
ne (patrz str. 366).

5. Nacisnąć przycisk Next, aby skalibrować płaskie panele.

KALIBROWANIE SYSTEMU
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Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
W trakcie automatycznego pozycjonowania stołu nie zbliżać się do ruchomych części.

Calibration Position (pozycjonowanie zakończone powodzeniem)

Rysunek 143 

Kalibracja rentgenowska
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Kalibrowanie elementów rentgenowskich

Przebieg procedury

1.

Wykonać rentgenogram za pomocą obu lamp w sposób opisany na ekranie kalibrowania.

2.

Sprawdzić, czy pomarańczowe celowniki widoczne na wykonanym obrazie pokrywają się
ze środkami wszystkich ośmiu żółtych okręgów markerów po stronie, na którą pada wiąz-
ka promieniowania rentgenowskiego, dla każdego ekranu.
Jeśli nie, sprawdzić, czy obraz nie jest prześwietlony lub niedoświetlony. W razie koniecz-
ności kliknąć Modify, żeby dostosować poziom energii promieniowania rentgenowskiego
(patrz str. 95) i powtórzyć akwizycję obrazu.

3. Nacisnąć przycisk Finish, aby zakończyć proces kalibrowania.

Ostrzeżenie
Jeśli wykonanie obrazu nie powiedzie się trzykrotnie, np. nie można uzyskać pełnego
obrazu, należy się skontaktować z działem pomocy technicznej firmy Brainlab.

KALIBROWANIE SYSTEMU
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Kalibrowanie aparatury rentgenowskiej (kalibrowanie zakończone powodzeniem)

Rysunek 144 

①

②

③

④
⑤⑥

⑦
⑧

Rysunek 145 
Wszystkie osiem markerów na rentgenogramie Rysunek 144 (Rysunek 145 przedstawia je w
powiększeniu) wykryto poprawnie. Marker w prawym dolnym rogu obok markera 4 nie należy do
tej osi kalibracji. Służy on tylko do kalibrowania innej osi obrazowania, w związku z czym nie
powinien się znajdować w żółtym okręgu.

Kalibracja rentgenowska
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18.4 Kalibracja do izocentrum wiązki promieniowania

Informacje ogólne

Aby zapewnić optymalną dokładność pozycjonowania, punkt izocentryczny w ramach kalibracji
urządzeń do obrazowania rentgenowskiego systemu ExacTrac musi być dokładnie tożsamy z
rzeczywistym izocentrum wiązki promieniowania akceleratora.
Ponieważ kalibracja rentgenowska systemu ExacTrac zależy od:
• laserów sali terapeutycznych,
• kalibracji izocentrum kamery termowizyjnej,
• geometrii fantomów do kalibracji,

można oczekiwać typowej rozbieżności pomiędzy izocentrum w kalibracji opartej na obrazowaniu
rentgenograficznym a rzeczywistym izocentrum wiązki promieniowania rzędu 0,4–0,7 mm.
Kalibracja do izocentrum wiązki promieniowania pozwala skompensować to odchylenie.
Rzeczywiste izocentrum wiązki promieniowania akceleratora musi być dokładnie zdefiniowane za
pomocą testu Winstona-Lutza. Pod koniec tego testu sfera wskaźnika Winstona-Lutza będzie
znajdowała się w izocentrum wiązki promieniowania. Ponowne wyrównanie punktu izocentrum z
kalibracji rentgenowskiej do tego punktu można uzyskać przez wykrycie sfery wskaźnika
Winstona-Lutza w obrazach rentgenowskich z systemu ExacTrac. Gdy środek sfery zostanie
znaleziony, jego położenie może być wykorzystane do zdefiniowania punktu początkowego
(izocentrum) kalibracji ExacTrac.
Kalibracja do izocentrum wiązki promieniowania nie jest obowiązkowa. Na akceleratorach, gdzie
wymagana dokładność może zostać uzyskana bez tej dodatkowej regulacji, lub na akceleratorach
gdzie testy Winstona-Lutza nie są dostępne, można pracować wyłącznie ze standardową
kalibracją izocentrum i kalibracją rentgenowską.
Firma Brainlab zdecydowanie zaleca przeprowadzanie kalibracji do izocentrum wiązki
promieniowania dla wszystkich akceleratorów, gdzie dostępne są urządzenia do testu Winstona-
Lutza. Dokładność systemu może być zmniejszona, jeżeli kalibracja do izocentrum wiązki
promieniowania nie zostanie przeprowadzona.

Kalibracja izocentrum promieniowania

Przebieg procedury

1.
Wykonać codzienną kontrolę, aby upewnić się, że kalibracja systemu ExacTrac jest
ważna. W razie konieczności przeprowadzić kalibrację izocentrum i kalibrację rentgenow-
ską.

2. Przeprowadzić test Winstona-Lutza zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez producen-
ta akceleratora lub odpowiednimi protokołami wewnętrznymi.

3. Należy upewnić się, że pod koniec testu Winstona-Lutza sfera wskaźnika jest w izocen-
trum wiązki promieniowania.

4.

Zaznaczyć pole wyboru Calibrate Radiation Isocenter na ekranie Calibration. Podczas
otwierania kreatora Radiation Isocenter Calibration wyświetlane jest przypomnienie:

KALIBROWANIE SYSTEMU
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Przebieg procedury

5.

System ExacTrac przeprowadzi kontrolę i wyświetli wynikowe przesunięcie w położeniu
izocentrum wiązki promieniowania:

W razie konieczności kliknąć Modify, żeby dostosować poziom energii promieniowania
rentgenowskiego (patrz str. 95).

6.
Jeśli kulka nie znajdzie się automatycznie w celowniku na widokach rentgenowskich, na-
leży użyć funkcji Search i ustawić parametr Pointer Radius, aby ją wykryć. Użytkownik
powinien być w stanie wzrokowo sprawdzić wynik pomyślnego wykrycia kółka.

7.

Jeżeli wynikowe przesunięcie mieści się w dopuszczalnych granicach, wyświetlany jest
komunikat z zieloną ikoną:

8.

Jeżeli przesunięcie przekracza dopuszczalne limity, wyświetlany jest czerwony symbol:

• Należy sprawdzić, czy zielony krzyżyk wyznacza środek sfery
• Ponownie skalibrować system

9. Jeżeli wynikowe przesunięcie mieści się w dopuszczanych granicach, aktywowany jest
przycisk Next.

Kalibracja do izocentrum wiązki promieniowania
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Przebieg procedury

10.

Po kliknięciu Next okno dialogowe pyta użytkownika, czy zastosować przesunięcie Win-
stona-Lutza do kalibracji izocentrum.

11.

Należy kliknąć No, żeby wyjść z kreatora kalibracji. Wszystkie zmiany są odrzucane.
Należy kliknąć Yes, żeby zastosować przesunięcie Winstona-Lutza do kalibracji izocen-
trum. Wyświetlona zostanie strona weryfikacji, pozwalająca użytkownikowi na akwizycję
kolejnej pary rentgenogramów w celu sprawdzenia poprawy dokładności.

Te strony weryfikacji są opcjonalne. Anulowanie kreatora na tym etapie nie spowoduje za-
niedbania kalibracji izocentrum wiązki promieniowania.

KALIBROWANIE SYSTEMU
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Kalibracja do izocentrum wiązki promieniowania
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19 ZAPEWNIANIE JAKOŚCI
19.1 Funkcje weryfikacji kalibracji

Przechodzenie do weryfikacji izocentrum

Aby uzyskać dostęp do opcji weryfikacji kalibracji, należy nacisnąć Calibrate/Verify na karcie
System Settings.

Ekran Calibration

①
②
③

Rysunek 146 

Procedura aktywowania weryfikacji

Procedura

Aby aktywować weryfikację kalibracji, należy wybrać żądaną opcję w obszarze Verification i na-
cisnąć przycisk Next. Zostanie wtedy wyświetlony odpowiedni ekran weryfikacyjny.

Dostępne są następujące opcje:

Nr Element Funkcja

① Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Funkcja wykorzystywana do weryfikacji poprawności wyrów-
nania fantomu podczas kalibracji względem laserów (lub izo-
centrum wiązki promieniowania, jeżeli zastosowana została
kalibracja izocentrum wiązki promieniowania) (patrz str. 347).

② Daily Check Umożliwia szybką weryfikację kalibracji rentgenowskiej (patrz
str. 350). Obejmuje także opcję ① powyżej.
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Nr Element Funkcja

③ Detect Winston-Lutz Po-
inter Służy do wykonywania testu Winstona-Lutza (patrz str. 353).

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem weryfikacji kalibracji należy się upewnić, że zasilanie szafki komputera
jest włączone od przynajmniej 60 minut.

Ostrzeżenie
Kamera termowizyjna Polaris wymaga co najmniej 60 minut nagrzewania, a kamera
termowizyjna Polaris Spectra potrzebuje co najmniej 5 minut nagrzewania. W tym czasie
kamery wykazują przesunięcie wynikające z nagrzewania. Aby zapobiec niewłaściwemu
leczeniu lub błędnej kalibracji systemu, konieczne jest włączenie kamery termowizyjnej
Polaris co najmniej 60 minut przed użyciem, a kamery termowizyjnej Polaris Spectra co
najmniej 5 minut przed użyciem. W tym celu należy wcisnąć przycisk „System On” na
szafce komputera. Po wciśnięciu tego przycisku cały system ExacTrac z wyjątkiem stacji
roboczej znajdzie się pod napięciem. Można stale utrzymywać zasilanie systemu. Aby
zapobiec zmianie temperatury pomiędzy kalibracją izocentrum a kalibracją rentgenowską,
oprogramowanie pozwala na kalibrację rentgenowską wyłącznie w połączeniu z kalibracją
izocentrum. Kalibracje rentgenowskie należy przeprowadzać niezwłocznie po kalibracji
izocentrum.

Funkcje weryfikacji kalibracji
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19.2 Weryfikacja kalibracji izocentrum

Aktywowanie weryfikacji izocentrum

Przebieg procedury

1. Zaznaczyć pole wyboru Move Isocenter Phantom to Current Isocenter na ekranie Ca-
libration (patrz str. 345) i nacisnąć przycisk Next.

2. Zostanie wyświetlony ekran weryfikacji izocentrum.

Ekran weryfikacji izocentrum

Rysunek 147 

Procedura przeprowadzania weryfikacji izocentrum

Przebieg procedury

1.
Położyć fantom izocentryczny ET na blacie stołu tak, aby wszystkie pięć markerów sfe-
rycznych fantomu zostało wykrytych i znajdowało się w polach widzenia Left Camera i
Right Camera.

2. Kliknąć Start Positioning.

ZAPEWNIANIE JAKOŚCI
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Przebieg procedury

3.

Skorygować wartości poprzeczną, podłużną i pionową, jeśli jest zamontowane automa-
tyczne pozycjonowanie stołu:
• w przypadku stołów Varian Exact / ETR nacisnąć przyciski aktywacyjne z obu stron ma-

nipulatora, aby aktywować automatyczny ruch stołu (patrz str. 74);
• w przypadku akceleratorów liniowych TrueBeam po kliknięciu opcji Start Positioning

otwarte zostanie okno dialogowe pozycjonowania za pomocą ADI (patrz str. 208);
• w przypadku akceleratorów liniowych Elekta z systemem iGUIDE / HexaPOD RT Evo

należy przeprowadzić kontrolę izocentrum w iGUIDE, żeby automatycznie ustawić fan-
tom izocentryczny ET w izocentrum. Fantom zostanie przesunięty do zapisanej pozy-
cji izocentrycznej firmy Elekta. Jeżeli aktywowana jest kalibracja izocentrum wiązki pro-
mieniowania, a odchylenie po stronie firmy Elekta jest zbyt duże, konieczne może być
dostosowanie kalibracji po stronie firmy Elekta.

W przeciwnym razie należy przestawić stół ręcznie według informacji podanych przez
wskaźniki przesunięcia (patrz str. 198).

4.

Wszystkie wartości odległości i kąta powinny być teraz wyświetlane jako zero i OK w po-
łożeniu bieżącego izocentrum.

5.

Upewnić się, że izocentrum jest poprawnie skalibrowane, sprawdzając, czy linie wygra-
werowane na fantomie są zbieżne z laserami w sali terapeutycznej.
Jeśli ułożenie fantomu izocentrum nie jest poprawne, powtórzyć kalibrację (patrz strona
str. 332).
Jeżeli używana jest funkcja Radiation Isocenter Calibration, lasery nie pasują do linii
wygrawerowanych na fantomie z najwyższą dokładnością. Użyć opcji Daily Check, żeby
zweryfikować położenie izocentrum.

Weryfikacja kalibracji izocentrum
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Przebieg procedury

6. Aby powtórzyć weryfikację, dostosować odpowiednio położenie fantomu izocentryczne-
go ET zgodnie z wymaganiami i nacisnąć przycisk Start Positioning.

7. Po zakończeniu weryfikacji nacisnąć Next, żeby przejść do akwizycji obrazów.

Wejść do sali terapeutycznej i wzrokowo sprawdzić, czy lasery są poprawnie skorelowane
ze skrzyżowanymi liniami na fantomie.
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19.3 Daily Check
19.3.1 Weryfikacja kalibracji rentgenowskiej

Informacje ogólne

Daily Check weryfikuje kalibrację krzyżową termowizji ExacTrac oraz izocentrum
rentgenowskiego. NIE jest to wskazanie osiągalnej dokładności pozycjonowania w izocentrum
akceleratora liniowego. Do celów Daily Check kulka z wolframu umieszczona w środku fantomu
do kalibracji izocentrum ET jest wykrywana za pomocą systemu rentgenowskiego.
ExacTrac automatycznie wykrywa kulkę na obrazach rentgenowskich, po czym oblicza i
wyświetla odchylenie względem pozycji, w jakiej spodziewałby się kulki z wolframu w oparciu o
informacje termowizyjne dotyczące fantomu do kalibracji izocentrum ET. Oznacza to, że Daily
Check pokazuje odchylenie kulki z wolframu wykrywanej na obrazach rentgenowskich względem
pozycji oczekiwanej, pochodzącej z systemu termowizyjnego. Wyniki offsetu translacyjnego dla
codziennej weryfikacji są sprawdzane niezależnie w każdym kierunku. Domyślne kryterium
zaliczenia to 1 mm.
Firma Brainlab zaleca przeprowadzanie Daily Check przynajmniej raz dziennie.
Aby ocenić precyzję izocentrum dla kalibracji rentgenowskiej ExacTrac względem izocentrum
promieniowania akceleratora liniowego, można wykorzystać funkcję wykrywania kulki wskaźnika
Winstona-Lutza systemu ExacTrac. W tym celu należy się upewnić, że kulka wskaźnika
Winstona-Lutza jest ustawiona w izocentrum akceleratora liniowego (wykorzystując np.
obrazowanie EPID). Test Winstona-Lutza: funkcja wykrywania kulki wskaźnika wyświetli wówczas
odchylenie pomiędzy izocentrum promieniowania akceleratora liniowego a izocentrum
rentgenowskim systemu ExacTrac.
Aby ustalić całkowitą dokładność pozycjonowania ExacTrac, należy przeprowadzić test ukrytego
celu, wykorzystując fantom antropomorficzny.

Akwizycja rentgenogramów

①

Daily Check
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Akwizycja rentgenogramów jest wbudowana w kartę Daily Check.
Jeżeli licencja obejmuje funkcję Calibrate Radiation Isocenter, status aktualnej kalibracji
Radiation Isocenter Calibration jest wyświetlony w prawym dolnym rogu ①.

Akwizycja rentgenogramów

Przebieg procedury

1. Przeprowadzić czynności opisane w rozdziale str. 347, żeby ułożyć fantom izocentryczny.

2. Wybrać niski poziom energii promieniowania rentgenowskiego, np. 70 kV, 20 mAs. W tym
celu wcisnąć Modify (patrz str. 93).

3. Wykonać akwizycję obu rentgenogramów i wyświetlić je.

Weryfikacja rentgenowska / codzienna kontrola

②

① ③

Rysunek 148 

Nr Element Funkcja

① Pointer
Promień wskaźnika można dostosować do rozmiaru wszcze-
pionej kulki (domyślna wartość jest dostosowana do fantomu
izocentrycznego firmy Brainlab).

② Wynik Wynik codziennej kontroli.

③ Radiation Isocenter Cali-
bration

Data poprzedniej kalibracji izocentrum wiązki promieniowania
i informacja, czy kalibracja jest aktualna.
To pole jest wyświetlane jedynie wtedy, gdy licencja obejmuje
tę funkcję.
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Interpretacja wyniku codziennej kontroli

Przebieg procedury

1.

Jak podpowiada tekst wskazówki, należy wzrokowo sprawdzić wynik wykrywania kółek.
Jeżeli kulka wolframowa jest słabo widoczna na rentgenogramach uzyskanych w wyniku
akwizycji, należy użyć okienkowania, żeby poprawić kontrast. W tym celu należy prze-
ciągnąć prostokąt, używając prawego przycisku myszy, w środku fantomu (patrz str. 242).

2.

• Jeżeli codzienna kontrola zakończy się powodzeniem, wyświetlony zostanie zielony
symbol.

• W przeciwnym razie wyświetlony zostanie symbol czerwony.

3. Aby ponownie uruchomić wykrywanie kulki, np. przy innych ustawieniach promienia, nale-
ży dostosować wartość na suwaku Radius i nacisnąć Search.

4. Po uzyskaniu zadowalającego efektu kliknąć przycisk Finish.

5. Nacisnąć przycisk OK w oknie potwierdzenia, które zostanie wyświetlone. Weryfikacja
została zakończona.

Ostrzeżenie
Jeśli codzienna kontrola nie powiedzie się, należy powtórnie przeprowadzić procedurę
kalibracji rentgenowskiej.

Dodatkowe testy

Dokładność systemu można dodatkowo zweryfikować, wykonując test Winstona-Lutza (patrz str.
353). Zaleca się, aby od czasu do czasu przeprowadzać test ukrytego celu (patrz str. 357).
Test ukrytego celu może być także używany, gdy codzienna kontrola zakończy się
niepowodzeniem, aby sprawdzić odchylenie kulki wolframowej w fantomie izocentrycznym
względem izocentrum.

Daily Check
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19.4 Test Winstona-Lutza: wykrywanie kulki
wskaźnika

Informacje ogólne

Funkcja ta, wraz ze wskaźnikiem fantomu, służy do oceny dokładności ustawienia izocentrum
podczas kalibracji rentgenowskiej względem izocentrum wiązki promieniowania akceleratora
liniowego.
Firma Brainlab zaleca wykonywanie testu Winstona-Lutza od czasu do czasu, aby zapewnić
wysoce dokładne dopasowanie pomiędzy izocentrum akceleratora liniowego a izocentrum
systemu ExacTrac. Funkcja Radiation Isocenter Calibration jest nieoceniona, jeżeli jest
dostępna.

Przed rozpoczęciem

Przebieg procedury

1.
Aby przeprowadzić test wykrywania kulki wskaźnika, należy zamontować odpowiednie
narzędzie wskaźnikowe (np. wskaźnik fantomu firmy Brainlab lub wskaźnik celu do bez-
ramowej SRS) do statywu stołu lub do podstawy maski do bezramowej SRS.

2.

Jeżeli używana jest funkcja kalibracji izocentrum wiązki promieniowania w systemie
ExacTrac, należy przeprowadzić pełny test Winstona-Lutza, żeby sprowadzić kulkę do
izocentrum wiązki promieniowania. W przeciwnym razie należy wyrównać wskaźnik
względem laserów.

Wskaźnik fantomu

①

②

Rysunek 149 

Nr Element

① Wskaźnik fantomu

②
Statyw stołu firmy Brainlab (przykładowy)
Patrz Instrukcja obsługi urządzeń, Urządzenia do stereotaktycznej RTRS

ZAPEWNIANIE JAKOŚCI

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 353



Wskaźnik celu do bezramowej SRS

① ②

Rysunek 150 

Nr Element

① Wskaźnik celu do bezramowej SRS

②
Podstawa maski do bezramowej SRS
Patrz Instrukcja obsługi urządzeń, System unieruchamiania pacjenta

Procedura aktywowania wykrywania wskaźnika

Przebieg procedury

1. Wybrać Detect Winston-Lutz Pointer na ekranie Calibration (patrz str. 345) i potwier-
dzić przyciskiem Next.

2. Zostanie wyświetlony ekran akwizycji rentgenogramu.

Test Winstona-Lutza: wykrywanie kulki wskaźnika
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Akwizycja rentgenogramów

Rysunek 151 

Procedura akwizycji rentgenogramu

Przebieg procedury

1. Należy wykonać po jednym rentgenogramie każdą z lamp rentgenowskich w sposób opi-
sany w programie.

2. Skalibrowane położenie izocentrum jest w każdym z przypadków wskazane przez niebie-
ski celownik.

3. W razie potrzeby wyregulować kontrast i okienkowanie obrazu (patrz str. 242), a następ-
nie nacisnąć przycisk Next.
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Procedura weryfikowania dokładności

Rysunek 152 

Przebieg procedury

1. Jeśli wolframowa kulka nie znajdzie się automatycznie w celowniku na widokach rentge-
nowskich, należy użyć funkcji Search i ustawić wymagany promień kulki, aby ją wykryć.

2. W razie potrzeby można użyć funkcji współczynnika powiększenia i panoramowania, aby
ustawić wykrytą kulkę w środku widoków rentgenowskich.

3.

Środek wykrytej kulki zostanie zaznaczony zielonym celownikiem.
• Izocentrum wyznaczone podczas kalibracji rentgenowskiej (patrz str. 336) jest zazna-

czone niebieskim celownikiem.
• Ewentualna rozbieżność między planowanym izocentrum terapii a skalibrowanym izo-

centrum jest wskazana przez wartości przesunięcia 2D i 3D wyświetlone pod widokami
rentgenowskimi. Wartość większa niż 0,7 mm może oznaczać niepoprawne wykrycie
kulki na obrazie lub błąd kalibracji.

• Wartość Reconstruction Error to odległość między lewą a prawą linią rzutu rentge-
nowskiego w przestrzeni trójwymiarowej. Wysoka wartość oznacza, że system należy
prawdopodobnie skalibrować ponownie.

4. Wyjść z ekranu Winstona-Lutza, naciskając Finish.

Ostrzeżenie
Jeśli obliczone odchylenie przekracza 0,7 mm, należy jeszcze raz przeprowadzić kalibrację
systemu, a następnie wykonać test wykrywania kulki wskaźnika. Jeśli odchylenie nadal
przekracza 0,7 mm, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Test Winstona-Lutza: wykrywanie kulki wskaźnika
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19.4.1 Wykrywanie ukrytej kulki

Przed rozpoczęciem

Przebieg procedury

1.
Przeprowadzenie testu wykrywania ukrytej kulki wymaga ułożenia na stole terapeutycz-
nym fantomu do procedur QA (zawierającego stosowną nieprzezierną kulkę, np. 5 mm
kulkę z wolframu). 

2. Środek kulki musi być zdefiniowany jako izocentrum terapii w odpowiednim zestawie da-
nych.

3.
Następnie należy przeprowadzić pozycjonowanie termowizyjne i korekcję rentgenowską
lub tomograficzną z użyciem wiązki stożkowej tak, aby kulka z wolframu została ustawio-
na w izocentrum.

4. Po osiągnięciu idealnego położenia według wskazań oprogramowania ExacTrac można
zweryfikować dokładność poprzez wykrywanie ukrytej kulki.

5. Należy zamknąć pacjenta i pozostawić stół/fantom w niezmienionej pozycji (tj. należy
anulować centrowanie modułu Robotics).

Procedura aktywowania wykrywania kulki

Procedura

1. Wybrać Detect Winston-Lutz Pointer na ekranie Calibration (patrz str. 345) i potwierdzić
przyciskiem Next.

Procedura weryfikowania dokładności

Akwizycja rentgenogramów i wykrywanie kółek są wykonywane na tym samym ekranie.

Rysunek 153 

Przebieg procedury

1. Jeśli wolframowa kulka nie znajdzie się automatycznie w celowniku na widokach rentge-
nowskich, należy użyć funkcji Search i ustawić wymagany promień kulki, aby ją wykryć.
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Przebieg procedury

2. W razie potrzeby można użyć funkcji współczynnika powiększenia i panoramowania, aby
ustawić wykrytą kulkę w środku widoków rentgenowskich.

3.

Planowane izocentrum terapii zostanie zaznaczone zielonym celownikiem.
• Izocentrum wyznaczone podczas kalibracji rentgenowskiej (patrz str. 336) jest zazna-

czone niebieskim celownikiem.
• Ewentualna rozbieżność między planowanym izocentrum terapii a skalibrowanym izo-

centrum jest wskazana przez wartości przesunięcia 2D i 3D wyświetlone pod widokami
rentgenowskimi. Wartość większa niż 1,5 mm może oznaczać niepoprawne wykrycie
kulki na obrazie lub błąd kalibracji.

• Wartość Reconstruction Error to odległość między lewą a prawą linią rzutu rentge-
nowskiego w przestrzeni trójwymiarowej. Wysoka wartość oznacza, że może zajść ko-
nieczność ponownej kalibracji systemu lub że kulka nie jest prawidłowo wykryta na jed-
nym bądź na obu obrazach.

4. Wyjść z ekranu, naciskając Finish.

Ostrzeżenie
Odchylenia wykryte w trakcie tego testu są reprezentatywne dla dokładności, jakiej można
oczekiwać podczas poddawania pacjentów terapiom. Jeśli podane odchylenia przekraczają
dopuszczalne wartości, nie należy używać systemu do terapii, dopóki nie zostanie
ponownie skalibrowany.

Test Winstona-Lutza: wykrywanie kulki wskaźnika
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19.5 Uzupełniające funkcje kalibracji
19.5.1 Akwizycja korekcyjnych rentgenogramów

Informacje ogólne

Można wykonać akwizycję białych obrazów, które uwzględniają zmienną czułość pikseli
detekcyjnych każdego panelu płaskiego i pozwalają oprogramowaniu wykrywać i interpolować
uszkodzone piksele w płaskich panelach.
Firma Brainlab zaleca regularną akwizycję rentgenogramów korekcyjnych (raz w miesiącu,
przynajmniej raz w roku) lub za każdym razem, gdy istnieje obawa, że jakość obrazów jest
zmniejszona.

Procedura akwizycji rentgenogramów korekcyjnych

Przebieg procedury

1. Należy kliknąć Correction Image Wizard na karcie System Settings.

2. System automatycznie generuje obrazy z offsetem do korekcji obrazu (patrz str. 361).

3.

Następnie zostanie wyświetlone polecenie akwizycji odpowiednich białych obrazów (patrz
str. 359).

Procedura akwizycji białych obrazów

Upewnić się, że na ścieżce wiązki między obudową podpodłogową/napodłogową a detektorem
nie ma żadnych przeszkód. W polu widzenia nie może być żadnych przedmiotów (dotyczy to
także stołu terapeutycznego). Nie demontować żadnych osłon ani filtrów z obudów/osłon lampy,
ponieważ białe obrazy należy wykonywać przy tej samej konfiguracji co obrazowanie pacjentów.
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Przebieg procedury

1.

Wykonać pięć obrazów lampą 1, a następnie pięć obrazów lampą 2. Bieżąca lampa jest
podana w prawej części ekranu.

2. Upewnić się, że obie lampy działają z dokładnie takimi samymi ustawieniami energii.

3. Jeśli poziom naświetlenia wykonanych obrazów znajduje się poza domyślnym zakresem,
zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

4. Jeśli odchylenie podane w komunikacie jest znikome, nie należy regulować ustawień
energii.

Korekcja obrazu

Po wykonaniu wszystkich białych obrazów zostaną zapisane obrazy kompensacji, obrazy
wzmocnienia i obrazy wadliwych pikseli z poszczególnych lamp. Obrazy te służą następnie do
korekcji obrazu podczas akwizycji rentgenogramów. 
Patrz str. 454.

Kontrast i okienkowanie

Dostępne są histogramy (oparte na wartościach szarości od 0 do 65 535), które umożliwiają
dostosowanie rozkładu odcieni szarości rentgenogramów. Patrz str. 242.

Uzupełniające funkcje kalibracji
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19.5.2 Akwizycja testowych rentgenogramów

Informacje ogólne

Można wykonać akwizycję obrazów testowych za pomocą karty Test Acquisition z różnymi
ustawieniami korekcyjnymi, aby zweryfikować na przykład jakość rentgenogramów i dokładność
paneli płaskich.
W kreatorze Test Acquisition akwizycja rentgenogramów wykorzystywanych do układania ciała
pacjenta nie jest dozwolona. Za wszystkie inne wskazania medyczne, takie jak określanie
marginesów guza podczas oddychania, odpowiedzialny jest specjalista w dziedzinie medycyny.

Ostrzeżenie
Nie wolno używać uzyskanych w wyniku akwizycji na karcie Test Acquisition
rentgenogramów do układania ciała pacjenta.

Karta Test Acquisition

Rysunek 154 

Procedura akwizycji obrazów

Przebieg procedury

1. W opcji X-Ray Source wybrać panel płaski (Tube 1, Tube 2 lub Dual), który ma być oce-
niany podczas akwizycji obrazu.

2. Teraz można przeprowadzić akwizycję rentgenogramów w zwykły sposób. Patrz str. 93.

Procedura stosowania/usuwania korekcji

Przebieg procedury

1. W sekcji Use Corrections wybrać wartości korekcji, które należy zastosować do bieżące-
go rentgenogramu.
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Przebieg procedury

2. Wartości korekcji wynikają z wcześniej wykonanych obrazów korekcyjnych (patrz str.
359).

Procedura regulowania kontrastu i okienkowania

Przebieg procedury

1. Aby uzyskane obrazy były wyraźniej wyświetlane, można wyregulować ich kontrast przy
użyciu dostępnego na ekranie suwaka Enhance Contrast (patrz str. 243).

2. Dostępne są histogramy, które umożliwiają dostosowanie rozkładu odcieni szarości rent-
genogramów. Bardziej szczegółowe informacje zawiera sekcja str. 242.

3. Zaznaczenie pola wyboru Invert w obszarze Image Processing umożliwia wyświetlenie
obrazu w negatywie.

Wczytywanie i zapisywanie obrazów

Opcje

Save pozwala zapisać uzyskane w wyniku akwizycji rentgenogramy jako nieobrobione dane ob-
razowe wraz z informacjami meta.

Load umożliwia wczytanie zapisanych rentgenogramów z rozszerzeniem *.his lub
*.sequence, np. do celów porównawczych.

Ostrzeżenie
Aby zachować w folderze pacjenta rentgenogramy uzyskane na karcie Test Acquisition,
należy zapisać je ręcznie.

Procedura akwizycji sekwencji

Przebieg procedury

1. W opcji Acquisition Type wybrać Sequence i określić maksymalną liczbę klatek, jakie
zostaną uzyskane w wyniku akwizycji.

2. Wybrać żądane źródło Tube1/Tube2/Dual.

3. Podczas akwizycji sekwencji należy trzymać przycisk wciśnięty (za każdym razem, gdy
zrobione zostanie zdjęcie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy).

4. Aby zatrzymać akwizycję w dowolnej chwili, należy zwolnić przycisk.

5. Użyć suwaka poniżej rentgenogramów, aby nawigować po sekwencji uzyskanej w wyniku
akwizycji.

Przesyłanie wstępnie ustawionej konfiguracji do generatora

Przebieg procedury

1. Wybrać żądane ustawienie wstępne z listy Generator Presets.

2. Kliknąć Set Parameters, żeby przesłać ustawienia wstępne do generatora.

Uzupełniające funkcje kalibracji
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Zachowywanie ustawień generatora jako ustawień wstępnych

Przebieg procedury

1. Wybrać ustawienie wstępne, które ma zostać zaktualizowane, z listy Generator Pre-
sets.

2. Kliknąć Store Parameters, żeby skopiować bieżące Generator Settings do ustawień
wstępnych.

Iloczyn dawki i pola powierzchni

Poza natężeniem obrazu można obliczyć i wyświetlić iloczyn dawki i pola powierzchni, jeżeli jest
to pożądane lub wymagane ze względów prawnych. W tym celu serwis firmy Brainlab musi
wykonać dodatkowe kalibracje systemu oraz pomiary.
Iloczyn dawki i pola powierzchni jest wyrażony w µGy * m² i jest obliczany dla obrazu wykonanego
przy dostosowanych ustawieniach generatora rentgenowskiego. Iloczyn dawki i pola powierzchni
nie uwzględnia filtracji blatu stołu ani innych akcesoriów w polu promieniowania rentgenowskiego
po tym, jak uwzględnione zostaną filtracje lampy rentgenowskiej i obudowy pacjenta, kolimatora i
obudowy napodłogowej.
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19.5.3 Wyznaczanie domyślnego położenia fantomu do kalibracji rentgenowskiej

Procedura wyznaczania stosownego położenia

Przebieg procedury

1.
Przed uruchomieniem funkcji X-Ray Calibration Phantom Position należy przeprowa-
dzić akwizycję rentgenogramu testowego z fantomem do kalibracji rentgenowskiej ET
leżącym na stole (patrz str. 361).

2.

Umożliwia to określenie położenia, z którego są widoczne markery fantomu (po osiem na
każdy płaski panel) na wykonanych rentgenogramach w sposób pokazany na schemacie:

3.

Kliknąć opcję Calib. Position, żeby zdefiniować położenie fantomu rentgenowskiego w
tym oknie dialogowym:

4. Kliknąć opcję Store Current w oknie dialogowym, aby zachować tę pozycję, która jest
wykorzystywana podczas kalibracji rentgenowskiej.

Uzupełniające funkcje kalibracji
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UWAGA: Z tej funkcji należy korzystać tylko wtedy, gdy wcześniej wyznaczone położenie fantomu
do kalibracji rentgenowskiej nie umożliwia skalibrowania obu płaskich paneli, czyli przy danym
położeniu fantomu nie widać 8 markerów fantomu z każdej osi obrazowania. 

Markery skośne

Oprócz 8 okrągłych markerów fantomu wymaganych do skalibrowania poszczególnych osi
obrazowania na ekranie będą widoczne także markery wyglądające na zniekształcone wskutek
skośnego kąta widzenia obrazu. Markery te są wymagane tylko do kalibracji innych osi
obrazowania i nie muszą być widoczne w obecnym obrazie kalibracji.

① ②
Rysunek 155 

Nr Element

① Dokładnie wykryty pierścień markera użyty do kalibracji

② Skośny widok markera niepotrzebnego do kalibrowania tej osi obrazowania

Napodłogowa obudowa aparatu rentgenowskiego systemu ExacTrac

Ze względu na różne konfiguracje systemu może być wymagane zmodyfikowanie domyślnego
położenia fantomu do kalibracji rentgenowskiej ExacTrac w celu skalibrowania elementów
rentgenowskich. Położenie powinno być takie, aby podczas kalibracji było widać wszystkie osiem
markerów.
Jeśli w żaden sposób nie można sprawić, aby wszystkie osiem markerów było widocznych, należy
się zwrócić do pomocy technicznej firmy Brainlab.
W pewnych sytuacjach może być konieczne, ze względu na konfigurację systemu, wkręcenie
dodatkowej plastikowej śruby do fantomu do kalibracji, aby wszystkie osiem markerów było
widocznych podczas kalibracji.

Rysunek 156 
UWAGA: Pole widzenia aparatów wyposażonych w napodłogowe lampy rentgenowskie jest nieco
mniejsze i wymagają one specjalnej uwagi podczas wyznaczania położenia fantomu do kalibracji
aparatury rentgenowskiej. 
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19.5.4 Kalibrowanie stołów Varian Exact / Varian ETR

Informacje ogólne

Za pomocą funkcji Couch Calibration dostępnej na karcie System Settings można
skonfigurować stół tak, aby przesuwał się z poprawną prędkością pozwalającą na łagodne
przyspieszanie i hamowanie. 
• Ta funkcja ma znaczenie wyłącznie w powiązaniu z automatycznym pozycjonowaniem stołu

oraz stołami Exact i ETR. (W systemach TrueBeam ta funkcja jest widoczna w programie, ale
nie ma potrzeby korzystania z niej. Stoły TrueBeam są fabrycznie skalibrowane i ta czynność
nie jest wymagana.)

• Firma Brainlab zaleca wykonywanie kalibracji stołu, gdy wystąpią problemy z ruchem stołu.
Jeżeli kalibracja stołu jest trudna, pomocne może być obciążenie stołu, np. poprzez
posadzenie innej osoby na blacie stołu podczas kalibracji.

Ostrzeżenie
W trosce o bezpieczeństwo pacjentów po większych remontach akceleratora liniowego lub
jego rozbudowie należy zawsze przeprowadzić kalibrację stołu.

Okno dialogowe Couch Calibration

Rysunek 157 

Procedura przygotowywania do kalibrowania stołu

Przebieg procedury

1. Kliknąć opcję Couch Calibration na karcie System Settings, żeby otworzyć okno dialo-
gowe kalibracji stołu.

2. Położyć fantom izocentryczny ET na blacie stołu.

3. Dopasować poprawnie ułożenie fantomu do ustawienia gantry na podstawie wygrawero-
wanych na fantomie oznaczeń Right, Left i Gantry oraz symbolu pacjenta.

Uzupełniające funkcje kalibracji
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Przebieg procedury

4.
• Wyregulować położenie stołu w sposób pokazany w oknie Status Monitor.
• Aby osiągnąć pokazane położenie, należy przesunąć stół w lewo, a następnie do tyłu, a

wreszcie opuścić go do wymaganego położenia.

5.
• Upewnić się, że wszystkie pięć markerów sferycznych fantomu jest wykrywanych i wi-

docznych w widokach Left Camera i Right Camera.
• Markery muszą pozostawać w polu widzenia kamery przez całą procedurę kalibracji.

Przeprowadzanie kalibracji stołu

Przebieg procedury

1. Aby skalibrować osie X, Y i Z, należy kliknąć przycisk Start Calibration, a następnie na-
cisnąć przyciski aktywujące na manipulatorze stołu.

2. Stół powinien się przesunąć w kierunku poprzecznym z „-” do „+” (patrz str. 327), w kie-
runku podłużnym w stronę gantry i w kierunku pionowym w górę.

3. Gdy tylko przycisk Ok będzie aktywny (co oznacza powodzenie kalibracji), należy go na-
cisnąć, aby zatwierdzić wynik kalibracji.

Procedura kalibrowania ruchu obrotowego

Jeśli stół obsługuje ruch obrotowy, można go skalibrować w ten sam sposób, naciskając przycisk
Start Rotation Calibration.
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19.6 Dostęp do zdalnych stacji roboczych ExacTrac z
obrazem na żywo

19.6.1 Uzyskiwanie dostępu do stacji roboczej systemu ExacTrac

Informacje ogólne

Opcjonalne oprogramowanie VNC dostępne do systemu ExacTrac umożliwia lekarzom logowanie
się ze zdalnego komputera w celu zatwierdzenia fuzji obrazów. Nie muszą oni już być
bezpośrednio obecni przy stacji roboczej ExacTrac. 

Wymagania

• Nowoczesna infrastruktura sieciowa z przepustowością co najmniej 100 Mbit/s (zalecane
1000 Mbit/s)

• Dostęp przez sieć ze zdalnego komputera do stacji roboczej ExacTrac (włącznie z
odpowiednimi ustawieniami zapory i routingu)

• Standardowa procedura korzystania z dostępu do zdalnej stacji roboczej ExacTrac z obrazem
na żywo

Czynności początkowe

Przebieg procedury

1. Uruchomić program ExacTrac w zwykły sposób i kontynuować pracę, dopóki nie zostanie
wyświetlony ekran fuzji obrazów.

2. Poinformować danego lekarza, że musi zatwierdzić fuzję obrazów.

Procedura łączenia się ze zdalnej stacji roboczej

Przebieg procedury

1. Lekarz może teraz uruchomić oprogramowanie VNC na swojej zdalnej stacji roboczej, kli-
kając odpowiednią ikonę na pulpicie.

2. W ekranie połączenia, który zostanie wyświetlony na zdalnej stacji roboczej, nacisnąć
przycisk Connect, aby aktywować konfigurację połączenia.

Dostęp do zdalnych stacji roboczych ExacTrac z obrazem na żywo
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Rysunek 158 

Ostrzeżenie
Ze stacją roboczą ExacTrac można nawiązywać połączenie tylko z programu klienckiego
VNC zainstalowanego na zdalnej stacji roboczej przez dział pomocy technicznej firmy
Brainlab.

Procedura potwierdzania połączenia w systemie ExacTrac

Przebieg procedury

1.

Na stacji roboczej systemu ExacTrac zostanie wyświetlony następujący komunikat:

2. Operator siedzący przy stacji roboczej ExacTrac musi nacisnąć przycisk Accept, aby
zezwolić lekarzowi na zdalny dostęp do stacji roboczej ExacTrac.

Procedura wpisywania hasła

Rysunek 159 
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Przebieg procedury

1.
Aby połączyć się ze stacją roboczą ExacTrac ze zdalnej stacji roboczej, lekarz musi wpi-
sać w oknie logowania, które zostanie wyświetlone, swoje hasło VNC podane mu przez
administratora sieci szpitalnej.

2. Po naciśnięciu przycisku Log On dostęp do stacji roboczej ExacTrac zostanie aktywowa-
ny.

Widok zdalnego dostępu

Na zdalnej stacji roboczej zostanie wyświetlony następujący widok.

Rysunek 160 

Procedura zdalnego zatwierdzania fuzji

Szpital powinien zdefiniować procedurę w zakresie sposobu wykonywania zatwierdzania fuzji (np.
wcześniejsze powiadomienie telefoniczne). Więcej informacji można uzyskać od administratora
sieci szpitalnej lub pomocy technicznej firmy Brainlab.

Przebieg procedury

1. Lekarz może teraz przejrzeć fuzję obrazów zdalnie, posługując się swoją myszą i klawia-
turą, a następnie zatwierdzić ją, klikając przycisk Approve (patrz str. 225).

2. Operator siedzący przy stacji roboczej ExacTrac także może wykonywać operacje na
ekranie fuzji obrazów, posługując się swoją myszą i klawiaturą.

UWAGA: Ponadto istnieje możliwość zatwierdzenia fuzji obrazów dla kilku terapii jednocześnie
bez połączenia z siecią zarówno bezpośrednio w stacji roboczej ExacTrac, jak i w opcjonalnej
stacji roboczej do przygotowywania i przeglądania danych radioterapii sterowanej obrazem
(patrz str. 374). 

Dostęp do zdalnych stacji roboczych ExacTrac z obrazem na żywo
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Oprogramowanie VNC może służyć wyłącznie do przeprowadzania fuzji obrazów. Zdalne
sterowanie innymi funkcjami systemu ExacTrac, jak automatyczne pozycjonowanie stołu
lub bramkowanie, jest zabronione.

Ostrzeżenie
Po przejrzeniu i zatwierdzeniu fuzji obrazów lekarz musi zamknąć zdalne połączenie, aby
pozycjonowanie za pomocą systemu ExacTrac mogło być normalnie kontynuowane.

Ostrzeżenie
W trakcie zdalnego dostępu można zauważyć niewielkie opóźnienie reakcji systemu przy
korzystaniu z funkcji nakładek. W razie wątpliwości fuzję należy skontrolować
bezpośrednio na stacji roboczej ExacTrac.
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20 PRZEGLĄDANIE DANYCH
PACJENTA

20.1 Przeglądanie, odtwarzanie i zatwierdzanie terapii

Informacje ogólne

Karta Review/Replay jest dostępna z poziomu ekranu początkowego. Można:
• ustawiać terapie w kolejce do przeglądu (patrz str. 378),
• przeglądać i odtwarzać terapie (patrz str. 381),
• generować stosowne wydruki (patrz str. 375).

Karta Review/Replay

Rysunek 161 
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20.1.1 Opcje przeglądania terapii

Opcje przeglądania

Istnieją różne sposoby przeglądania terapii poszczególnych pacjentów na karcie Review/Replay:

Opcje

Printout… oraz Summary…: wyświetlenie plików PDF zawierających dane terapii (patrz „Gene-
rowanie raportów z terapii” poniżej).

Create Queue… oraz Refresh Queue: tworzenie kolejki zakończonych terapii pacjentów do
przeglądania i zatwierdzenia i/lub eksportu do systemu Record and Verify za pomocą Dicom RT
(patrz str. 378).

Review… oraz Replay…: przeglądanie gotowych fuzji obrazów lub odtwarzanie poszczegól-
nych etapów zakończonych terapii np. w celu weryfikacji dokładności obrazowania rentgenow-
skiego (patrz str. 381).

Funkcje te można wykonywać zarówno w standardowym oprogramowaniu ExacTrac, jak i na
opcjonalnej stacji roboczej do przygotowywania/przeglądania/rozsyłania danych (patrz str. 59).

Przeglądanie, odtwarzanie i zatwierdzanie terapii
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20.1.2 Generowanie raportów z terapii

Dostępne raporty

Dla wybranego w danej chwili pacjenta można utworzyć dwa rodzaje raportów z terapii:
• Pełny raport zawierający szczegółowe informacje o pozycjonowaniu w trakcie zakończonej

właśnie terapii.
• Raport podsumowujący zawierający obliczone wartości korekcji (przesunięcia i/lub obroty)

wszystkich frakcji terapii, którym został poddany ten pacjent.
Oba raporty są generowane w formacie PDF i w razie potrzeby można je zapisać oraz
wydrukować.

Procedura generowania szczegółowego raportu

Aby wygenerować szczegółowy raport:

Przebieg procedury

1. Wybrać zakończoną korekcję, która ma zostać wydrukowana, z listy korekcji na karcie
Review/Replay.

2. Kliknąć Printout… Wyświetlone zostanie okno dialogowe Print Preview, przedstawiają-
ce podgląd wydruku końcowego raportu.

3.

Należy wybrać, które informacje szczegółowe mają zostać ujęte w raporcie, zaznaczając
lub odznaczając odpowiednie pola wyboru w obszarze Printout Options.

4. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć Apply Changes. Podgląd wydruku dokumentu zos-
tanie zaktualizowany, żeby wyświetlać wybrane opcje.

5.
W celu wydrukowania raportu kliknąć Print document…
Żeby zapisać raport do pliku, kliknąć Save document…

Zawartość szczegółowego raportu

Nagłówek każdej strony raportu z terapii zawiera datę terapii, datę wykonania planu, nazwisko
pacjenta, identyfikator pacjenta i liczbę izocentrów.
Na liście Procedures na początku raportu z terapii są wymienione następujące pozycje służące
do rozliczeń:
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Pozycja Uwaga

IR-Based Stereotactic Positioning Sprawdzane zawsze, gdy do pozycjonowania pacjenta
użyty był system ExacTrac.

IR Patient Monitoring
Ta procedura przedstawia historię automatycznego mo-
nitorowania termowizyjnego po pierwszym osiągnięciu
znaku OK.

Video Verification
Ta procedura jest sprawdzana w przypadku wykorzysty-
wania weryfikacji wideo do porównania obrazów refe-
rencyjnych i na żywo.

X-ray Correction / Verification
Ta procedura przedstawia wykonanie korekcji i weryfika-
cji rentgenowskiej. Do tej procedury należy także moni-
torowanie rentgenowskie.

X-ray Monitoring Standalone

Ta procedura jest sprawdzana tylko wtedy, gdy użytkow-
nik posiada licencję na automatyczne oprogramowanie
do monitorowania rentgenowskiego. W takim przypadku
pacjent nie był pozycjonowany za pomocą ExacTrac.

Cone Beam Correction Ta procedura jest sprawdzana w przypadku użycia
CBCT do pozycjonowania pacjenta.

Automatic Treatment Beam Interlock

Ta procedura jest sprawdzana, gdy w wyniku ruchu pa-
cjenta wykrytego podczas monitorowania rentgenow-
skiego uruchomiona została blokada wiązki terapeutycz-
nej.

Couch Top Pitch/Roll Correction
Ta procedura jest sprawdzana, jeżeli pozycjonowanie
pacjenta zostało przeprowadzone z uwzględnieniem ko-
rekcji przechyłu wzdłużnego i bocznego.

Couch Auto Rotation Ta procedura jest sprawdzana w przypadku wykonywa-
nych automatycznie korekcji pionowego kąta stołu.

Procedura generowania raportu podsumowującego

Aby utworzyć raport zawierający wyłącznie wartości korekcji (translacje lub rotacje):

Przebieg procedury

1. Wybrać pacjenta i izocentrum, dla których ma być wygenerowane podsumowanie na kar-
cie Review/Replay.

2. Kliknąć Summary… Wyświetlone zostanie okno dialogowe Print Preview, przedstawia-
jące podgląd wydruku końcowego raportu.

Przeglądanie, odtwarzanie i zatwierdzanie terapii
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Przebieg procedury

3.

Należy wybrać, czy w raporcie uwzględniona ma zostać linia podpisów lub weryfikacji, za-
znaczając lub odznaczając odpowiednie pola wyboru w obszarze Printout Options.

4. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć Apply Changes. Podgląd wydruku dokumentu zos-
tanie zaktualizowany, żeby wyświetlać wybrane opcje.

5.
W celu wydrukowania raportu kliknąć Print document…
Żeby zapisać raport do pliku, kliknąć Save document…

Zawartość raportu podsumowującego

Nagłówek każdej strony zawiera okres terapii, nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, datę
wykonania planu, izocentrum i przypisanego lekarza.
Podsumowanie zawiera:
• wszystkie wykonane przesunięcia korekcyjne dla wybranego izocentrum,
• ekspozycję pacjenta na promieniowanie rentgenowskie dla wszystkich izocentrów,
• iloczyn dawki i pola powierzchni dla wszystkich izocentrów (opcjonalnie).

Iloczyn dawki i pola powierzchni

Iloczyn dawki i pola powierzchni może być obliczony i wydrukowany w raporcie podsumowującym,
jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli takie jest życzenie klienta. W związku z tym serwis firmy
Brainlab musi wykonać dodatkowe kalibracje systemu oraz pomiary.
Iloczyn dawki i pola powierzchni wyrażony jest w µGy * m² i jest sumowany od początku
leczenia do dnia wygenerowania raportu podsumowującego, generując wartość dla wszystkich
izocentrów. Iloczyn dawki i pola powierzchni nie uwzględnia filtracji blatu stołu ani innych
akcesoriów w polu promieniowania rentgenowskiego po tym, jak uwzględnione zostaną filtracje
lampy rentgenowskiej i obudowy pacjenta, kolimatora i obudowy napodłogowej.

PRZEGLĄDANIE DANYCH PACJENTA
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20.1.3 Ustawianie terapii w kolejce do przeglądu

Wybór terapii

Rysunek 162 

Wybieranie terapii

Przebieg procedury

1. Z listy rozwijanej znajdującej się u góry w lewej części karty Review/Replay (patrz str.
373) wybrać lokalny katalog źródłowy, gdzie są zapisane wymagane dane pacjenta.

2. W razie potrzeby wpisać szukany tekst w polu Filter, aby zostali wyświetleni tylko pacjen-
ci spełniający podane kryteria.

3. Wybrać wymagany plik pacjenta z listy plików pacjenta widocznej po lewej stronie.

Wyświetlone dane pacjenta

Zostaną wyświetlone stosowne informacje o wykonanych zabiegach na danym pacjencie, data
skanowania, data planowania i status przeglądu.

Rysunek 163 

Dodatkowe informacje

Ponadto wyświetlone są dodatkowe informacje o wybranych danych pacjenta:

Rysunek 164 
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W obszarze Patient Information widoczne są komentarze zaimportowane z systemu planowania
leczenia.
W polu po prawej stronie można wpisywać dodatkowe komentarze, które zostaną zapisane po
naciśnięciu przycisku Save.

Ustawianie pojedynczych terapii w kolejce

Przebieg procedury

1. Jeśli wybrana terapia zawiera przesunięcie korekcyjne, można ją ustawić w kolejce do
przeglądu, naciskając przycisk Add to Queue na karcie Review/Replay.

2. Ustawiona w kolejce terapia zostanie wyświetlona w polu Queued Corrections (patrz str.
380).

Ustawianie wielu terapii w kolejce

Przebieg procedury

1.

Aby dodać do kolejki wiele terapii naraz, należy nacisnąć przycisk Create Queue… na
karcie Review/Replay. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Create Review Queue:

2.

Zakończone terapie można następnie filtrować, aby dodawać je do kolejki zależnie od:
• daty
• ścieżki przechowywania
• informacji o pozycjonowaniu
• wskazania

Można także zdecydować, czy uwzględnić korekcje, które są już przejrzane i/lub które
zostały już wyeksportowane do systemu Record and Verify za pomocą DICOM.

3.
Po kliknięciu przycisku Queue… system wyszuka dane spełniające podane kryteria, doda
znalezione terapie do listy i wyświetli komunikat o tym, ile spełniających kryteria terapii
zostało znalezionych.
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Zarządzanie kolejką terapii

Rysunek 165 

Opcje

Przycisk Remove umożliwia usuwanie pojedynczych terapii.

Przycisk Remove All umożliwia usunięcie wszystkich terapii z kolejki.

Przycisk Review Queue… umożliwia przegląd wszystkich terapii z kolejki (patrz str. 381).

Przycisk Export to R&V umożliwia wyeksportowanie konfiguracyjnych obrazów rentgenowskich,
CBCT i DRR do systemu Record and Verify.

Przeglądanie, odtwarzanie i zatwierdzanie terapii
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20.1.4 Przeglądanie i odtwarzanie

Procedura przeglądania danych korekcji

Przebieg procedury

1.

Aby przejrzeć przesunięcia użyte do pozycjonowania pacjenta na potrzeby terapii, należy
nacisnąć przycisk Review… (zostaną wyświetlone dane jednego pacjenta) lub Review
Queue… (zostaną wyświetlone dane wielu pacjentów) na karcie Review/Replay (patrz
str. 373).

2.

Zostaną wyświetlone dane pochodzące z danej korekcji rentgenowskiej.

3. Zweryfikować poprawność fuzji przy użyciu funkcji nakładania obrazów (patrz str. 229).

4. Funkcja Apply Shift umożliwia wyświetlenie przesunięcia obrazu wykonanego w trakcie
fuzji obrazów.

5. Jeśli przesunięcie jest akceptowalne z perspektywy klinicznej, można je zatwierdzić, na-
ciskając przycisk Check to Approve Shift.

6. Jeśli przegląd terapii został aktywowany przy użyciu funkcji Review List, można nacisnąć
przycisk Next, aby przejrzeć i zatwierdzić następną terapię.

7. Powrót do karty Review/Replay (patrz str. 373) odbywa się przez naciśnięcie przycisku
Done.

8. Zatwierdzone terapie będą teraz wyświetlane jako przejrzane po ich wybraniu na liście
pacjentów.
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Procedura odtwarzania korekcji/weryfikacji rentgenowskiej

Przebieg procedury

1.

Przycisk Replay na karcie Review/Replay (patrz str. 373) umożliwia wczytanie wybrane-
go pacjenta i wyświetlenie zakończonych etapów pozycjonowania. Dane pacjenta można
wtedy wyświetlać i modyfikować tak, jakby terapia właśnie się odbywała.

2.

Można zweryfikować poprawność wykonanych rentgenogramów, fuzji obrazów i przesu-
nięcia korekcyjnego.
Markery podskórne będą wyświetlane w tych położeniach, w których znajdowały się pod-
czas terapii.
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Przebieg procedury

3. Aby przejść do następnego zakończonego etapu w danym przypadku, należy nacisnąć
przycisk Next.

4. Aby wrócić do karty Review/Replay (patrz str. 373), należy nacisnąć przycisk Finish.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa, związana z odtwarzaniem korekcji/weryfikacji rentgenowskiej

Wyznaczone w trybie odtwarzania obszary zainteresowania fuzji obrazów są zapisywane i
zostaną użyte w trakcie następnej frakcji terapii. Niepoprawne wyznaczenie obszarów może
spowodować błędy automatycznej fuzji obrazów.

Odtwarzanie korekcji tomograficznej z użyciem wiązki stożkowej

Przebieg procedury

1.

Wybrać pacjenta na karcie Review/Replay:

Jeżeli korekcja z użyciem wiązki stożkowej została wykonana dla wybranego pacjenta
(jest zaznaczona w opcji Procedures), przycisk Replay… jest aktywny. Należy nacisnąć
Replay…, aby odzyskać dane CBCT.

2.

Jeżeli dane CBCT nie zostaną znalezione lokalnie, wyświetlone zostanie okno dialogowe
z pytaniem, czy odzyskać dane z systemu R&V.
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Przebieg procedury

3.

Jeżeli dane CBCT wykorzystane do korekcji nie odpowiadają wczytanym danym CBCT,
wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

4.

Po odzyskaniu danych CBCT można zdefiniować VOI dla tomografii z użyciem wiązki
stożkowej (patrz str. 256).
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Przebieg procedury

5.

Po naciśnięciu przycisku Next wyświetlona zostanie karta Replay: Cone-Beam-CT / CT
Fusion (patrz str. 261).

UWAGA: Przesunięcie wyświetlane w opcji ExacTrac Replay i w ARIA Offline Review
może być różne. Wynika to z faktu, że ExacTrac dopasowuje TK do CBCT, a ARIA dopa-
sowuje CBCT do TK. Dlatego wartości mają przeciwne znaki. Dodatkowo możliwe jest, że
ARIA wyświetla tylko 3 lub 4 wartości zamiast 6, a wartości translacyjne podane są w cm
zamiast w mm. Jeżeli wykorzystywany jest ExacTrac Robotics, wartości w ARIA Offline
Review oraz w kontroli ExacTrac mogą się różnić, ponieważ system firmy Varian nie wie
o korekcji wychylenia wykonanej przez moduł ExacTrac Robotics. 

6. Należy nacisnąć Cancel/Finish, aby powrócić do karty Review/Replay.

Ograniczenia odtwarzania CBCT

Należy pamiętać o następujących ograniczeniach:
• zatwierdzenie nie jest możliwe,
• nie ma fuzji z markerami podskórnymi,
• nie ma fuzji ze stentami,
• nie ma funkcji przeglądu – dotyczy to także zatwierdzania pacjentów, dla których

przeprowadzono korekcję CBCT.
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20.2 Przeglądanie z wykorzystaniem ARIA Offline
Review

Eksportowanie danych pacjenta do ARIA Offline Review

Wszystkie obrazy związane z pacjentem pozyskane podczas sesji terapeutycznej lub podczas
kilku terapii mogą być także przeglądane i/lub archiwizowane w ARIA Offline Review.

Przebieg procedury

1. Wyeksportować dane pacjenta do systemu ARIA, postępując zgodnie z instrukcjami doty-
czącymi kolejkowania wielu terapii, patrz str. 379.

2.

Kliknąć Export to R&V.
Teraz dane są dostępne do przeglądania w trybie offline (szczegółowe informacje doty-
czące wykorzystywania przeglądania w trybie offline podano w Instrukcji dotyczącej Offli-
ne Review firmy Varian Medical Systems).

W zależności od rodzaju zastosowanej techniki obrazowania w Offline Review dostępne są różne
funkcje:
• ograniczona funkcjonalność dla obrazów rentgenowskich i fuzji obrazów rentgenowskich/DRR
• pełna funkcjonalność dla obrazów CBCT

Ograniczenia podczas przeglądania danych pacjenta ExacTrac za pomocą ARIA Offline Review

• W przypadku fuzji obrazu rentgenowskiego/DDR można przeglądać jedynie nałożenie. Nie ma
opcji przeprowadzenia fuzji offline za pomocą ARIA Offline Review.

• Oprogramowanie Offline Review zawsze oczekuje pary obrazów rentgenowskich. Dlatego
przesłane mogą zostać obrazy do korekcji, weryfikacji i monitorowania rentgenowskiego.

• Przesunięcie zastosowane do celów korekcji, weryfikacji lub monitorowania rentgenowskiego
jest widoczne w prawym dolnym rogu obrazu DRR, ale nie jest dostępne jako wartości
numeryczne w ARIA Offline Review.

• Przeglądanie obrazów CBCT: Przesunięcie wyświetlane w opcji ExacTrac Replay i w ARIA
Offline Review może być różne. Aby możliwe było bezpośrednie porównanie, należy wybrać
wyświetlanie wartości w skali zgodnej z IEC 61217.

UWAGA: Fuzje obrazów (rentgenowskich) wyeksportowane do ARIA Offline Review zawsze
pokazują idealną fuzję. Jeżeli do stołu zastosowano gorsze przesunięcie, fuzja obrazów nie
odzwierciedla pozycji terapeutycznej pacjenta. W takiej sytuacji obrazy DRR są oznaczone
komentarzem: Compromise Tilt Angle Applied. DRR does not represent applied shift. (Applied
compromise angles in parentheses) (Zastosowano niedokładny kąt pochylenia. DRR nie
odzwierciedla zastosowanego przesunięcia. (Zastosowane kąty niedokładne w nawiasie)). 
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21 IMPORTOWANIE,
EKSPORTOWANIE I
TWORZENIE KOPII
ZAPASOWYCH DANYCH
PACJENTA

21.1 Karta Import/Export

Informacje ogólne

Karta Import/Export jest dostępna z poziomu ekranu początkowego. Dane pacjenta można:
• Importować z DICOM RT do ExacTrac (patrz str. 389). Po zakończeniu importu danych

domyślne ustawienia pacjenta muszą zostać zmodyfikowane zgodnie ze wskazaniem dla
wybranego pacjenta, tak aby pacjent został przygotowany do leczenia.

• Eksportować do raportów w formacie PDF lub do pliku CSV (patrz str. 397).
• Archiwizować (tworzyć ich kopię zapasową) i przywracać (patrz str. 398).
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Karta Import/Export

Rysunek 166 

Karta Import/Export
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21.2 Importowanie danych z systemu planowania
leczenia

Eksportowanie danych do systemu ExacTrac

System planowania Procedura importowania danych

iPlan RT Dose

Użyć funkcji DICOM Export skonfigurowanej dla systemu Exac-
Trac w kreatorze eksportu w iPlan RT.
Szczegółowe informacje zawiera Kliniczna instrukcja obsługi,
iPlan RT.

Aplikacje do planowania in-
nych firm

Należy przenieść cały plan radioterapii (plan DICOM RT), włącz-
nie z tomogramami i danymi z konturowania, poprzez łącze DI-
COM RT do systemu ExacTrac.

ExacTrac, z odpowiednią licencją, rozpoznaje zlokalizowany zestaw danych (tj. gdy pacjent został
zeskanowany z bezramowym lokalizatorem TK / Angio i pozycjonerem celu do SRS firmy
Brainlab) pochodzący z systemu planowania leczenia innej firmy. Użytkownik musi potwierdzić, że
otrzymane dane są wykorzystywane jako bezramowy schemat postępowania w systemie
ExacTrac oraz że pacjent był skanowany z bezramowym lokalizatorem TK / Angio i
pozycjonerem celu do SRS firmy Brainlab. Wymaganie jest zatwierdzenie.

Ostrzeżenie
Należy uważać, aby wyeksportować poprawny plan leczenia do systemu ExacTrac. Jeśli do
planowania leczenia został użyty zestaw danych z lokalizacją, a następnie wyeksportowano
plan bez lokalizacji, mogą wystąpić niebezpieczne rozbieżności kąta obrotowego.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że dane dotyczące izocentrum i planowania są eksportowane z tego
samego systemu planowania leczenia do akceleratora liniowego i do systemu ExacTrac.

Ostrzeżenie
Należy uważać, aby w trakcie importowania danych nie zostały one zapisane na
potrzebnych danych pacjenta. Odzyskanie utraconych danych w takiej sytuacji byłoby
niemożliwe.

Narzędzia do przepływu danych

Przepływ danych dotyczących planu DICOM z systemów planowania leczenia do systemu
ExacTrac wykorzystuje różne narzędzia programowe w celu automatycznego odbierania,
konwertowania i importowania planów pacjentów do systemu ExacTrac. Ten łańcuch narzędzi
musi być skonfigurowany przez serwis firmy Brainlab.
Po aktualizacji/pracach konserwacyjnych na serwerze iPlan Net należy upewnić się, że
konfiguracja nadal jest ważna i że automatyczne importowanie planów z innych systemów
planowania leczenia działa poprawnie. W przeciwnym razie należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Procedura eksportu do systemu ExacTrac i MOSAIQ na akceleratorze liniowym firmy Varian

Jeżeli system ExacTrac jest używany z systemem MOSAIQ na akceleratorze liniowym firmy
Varian, gdzie działa interfejs ADI, plan musi zostać wyeksportowany z systemu planowania
leczenia zarówno do systemu ExacTrac, jak i systemu MOSAIQ.
Podczas importu do systemu MOSAIQ plan jest modyfikowany i staje się nowym planem. System
ExacTrac wykorzystuje DICOM Plan UID oraz numer wiązki uzyskany przez ADI, aby wyszukać
informacje w swoim lokalnym planie DICOM. Nie jest to możliwe w przypadku dwóch różnych
planów (w ExacTrac i w aplikacji terapeutycznej firmy Varian):
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Rysunek 167 
ExacTrac wykorzystuje procedurę mapowania wiązki, aby ponownie ustanowić połączenie
pomiędzy wiązkami w dwóch planach: planie A oraz planie B (patrz str. 134). Dla każdej wiązki w
planie B odpowiadająca jej wiązka w planie A jest wyszukiwana na podstawie kąta stołu, rotacji
gantry, współrzędnych izocentrum DICOM oraz nazwy wiązki.
Modyfikacja planu w systemie MOSAIQ prowadzi do powstania nowego planu (plan C), co
unieważni istniejące mapowanie wiązki. W takim wypadku należy ponownie przeprowadzić
mapowanie wiązki.
Jeżeli używane jest oprogramowanie iPlan RT:
Za każdym razem, gdy plan musi być zmieniony, zmiany należy wprowadzić w oprogramowaniu
iPlan RT, a plan trzeba wyeksportować ponownie do systemów ExacTrac i MOSAIQ. Aby
zapewnić unikalność każdej wiązki w systemie MOSAIQ, należy zwiększać wartość CourseID dla
każdego eksportu tego samego (ale zmodyfikowanego) planu z iPlan RT. Wartość CourseID
można modyfikować podczas eksportu w iPlan RT, na karcie Export Parameters. CourseID dla
eksportu do systemów MOSAIQ i ExacTrac musi być identyczne. Mapowanie wiązki musi być
powtórzone po wykonaniu eksportu.

Importowanie danych z systemu planowania leczenia
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21.2.1 Używanie importu Dicom RT

Importowanie planu leczenia za pomocą DICOM RT

Gdy wybrana zostanie opcja From Dicom RT na karcie Import/Export, system ExacTrac
wykrywa pierwsze archiwum pacjenta w formacie DICOM i otwiera okno dialogowe DICOM Plan
Browser. To pozwala użytkownikowi wybierać interesujące go plany DICOM i przeprowadzi
użytkownika przez proces importu danych.
UWAGA: Aktywować Show already imported Plans, jeżeli już zaimportowane plany mają być
widoczne na liście pacjentów w formacie DICOM. 

Okno dialogowe DICOM Plan Browser

Rysunek 168 

Procedura importowania planu leczenia

Przebieg procedury

1.

Z listy rozwijanej znajdującej się u góry w lewej części okna dialogowego wybrać archi-
wum DICOM, gdzie są zapisane dane żądanego pacjenta. Gdy archiwum DICOM zosta-
nie wybrane, system ExacTrac wyszukuje plany leczenia. (To może potrwać, w zależnoś-
ci od wielkości archiwum.)

2. W razie potrzeby wpisać szukany tekst w polu Filter, aby zostali wyświetleni tylko pacjen-
ci spełniający podane kryteria.

3. Wybrać żądanego pacjenta z listy pacjentów w lewym górnym rogu obszaru DICOM Pa-
tients.

4.
Wybrać żądany plan z listy planów leczenia w prawym górnym rogu obszaru DICOM
Plans. W tym obszarze można wybrać kilka planów, które zostaną kolejno zaimportowa-
ne.

5. Upewnić się, że wybrany został właściwy plan leczenia, sprawdzając dodatkowe informa-
cje w obszarze Additional Plan Information.

6.

Upewnić się, że wybrany plan nie jest oznaczony wynikiem importu DONE, OK lub WRN.
W takich przypadkach plan został już zaimportowany i nie można importować go ponow-
nie, żeby uniknąć duplikowania planu w systemie ExacTrac. Aby ponownie zaimportować
taki plan, należy usunąć pierwszy plan na karcie Import/Export.

7. Aby zaimportować wybrany(-e) plan(y) leczenia, nacisnąć przycisk Import. Pasek postę-
pu wskazuje stan importu planu leczenia.
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Przebieg procedury

8. Pomyślne zakończenie importu jest potwierdzone, gdy pasek postępu zniknie, a wynik
importu planu leczenia jest OK.

Wyświetlanie zawartości planu DICOM

Okno dialogowe DICOM Plan Browser wyświetla dodatkowe informacje o planie w obszarze
Additional Plan Information, aby zweryfikować aktualnie wyświetlony plan. Jeżeli te informacje
nie są wystarczające, można wyświetlić całą zawartość planu DICOM, klikając Show Dump.
Wówczas zostanie wyświetlona lista etykiet i wartości DICOM.

Wyświetlanie dziennika konwersji

Aby wykryć przyczynę błędu lub ostrzeżenia podczas konwersji, należy kliknąć opcję Show Log.
Wyświetlona zostanie zawartość pliku dziennika konwersji.

Wynik importu DICOM RT

Wartość wyniku Opis

<Brak> Plan leczenia nie został jeszcze zaimportowany.

DONE

Plan leczenia został już zaimportowany i może być wykorzystywany
przez system ExacTrac.
Drugi proces importu nie jest dozwolony, aby uniknąć duplikowania pla-
nów w systemie ExacTrac. Aby ponownie zaimportować ten plan, nale-
ży usunąć pierwszy plan na karcie Import/Export.

OK Plan leczenia został pomyślnie zaimportowany.

ERR Podczas importu planu leczenia wystąpił błąd i plan nie został zaimpor-
towany. Należy kliknąć Show Log, żeby wyświetlić dziennik importu.

WRN

Podczas importu planu leczenia wystąpiły ostrzeżenia. Mimo to plan
został zaimportowany i może być wczytany. Należy kliknąć Show Log,
żeby wyświetlić dziennik importu i sprawdzić ostrzeżenie(-a), jakie wy-
stąpiło(-y).
Ostrzeżenia pojawiają się także, gdy pliki pacjenta są otwierane po raz
pierwszy.

Wyświetlanie wyniku konwersji w trakcie działania

Jeżeli nie można wykryć problemu z konwersją przez przeczytanie dziennika konwersji, system
ExacTrac może wyświetlić wynik konwersji w trakcie działania. Tę funkcję można aktywować,
wybierając przycisk opcji Show Converter Output. Przy kolejnym przebiegu konwersji system
ExacTrac wyświetla wynik konwersji w działaniu zamiast paska postępu.

Importowanie danych z systemu planowania leczenia
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21.2.2 Automatyczne importowanie planu

Automatyczne importowanie planu leczenia

Automatyczne importowanie planu leczenia jest możliwe wyłącznie, gdy system został
odpowiednio skonfigurowany.
UWAGA: Importowanie danych potrwa nie dłużej niż 15 minut. 

Rysunek 169 

Przebieg importu

Po wyeksportowaniu planu do systemu ExacTrac import zaczyna się automatycznie. Wszystkie
konwersje wykonywane są kolejno. Jeżeli import zakończył się powodzeniem, pacjent pojawia się
na liście Patient List na karcie Select Patient.
UWAGA: Ustawienia pacjenta muszą zostać skonfigurowane przed pierwszym leczeniem. 

UWAGA: Jeżeli pacjent nie pojawia się na liście pacjentów po 15 minutach, należy przeprowadzić
import ręcznie. 
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21.2.3 DICOM

Zgodność z formatem DICOM

System ExacTrac wykorzystuje DICOM 3.0 jako protokół przesyłania pomiędzy systemami innych
producentów. Standard DICOM zapewnia ogólną zgodność operacyjną pomiędzy systemami
poszczególnych producentów. DICOM RT (Radioterapia) używany w systemie ExacTrac jest
najnowszym podzestawem obiektów DICOM wykorzystywanym do obsługi transferu określonych
obrazów cyfrowych, graficznych i nieobrazowych danych pomiędzy co najmniej dwoma
systemami. 
Szczegółowe informacje podano w Oświadczeniu dotyczącym zgodności ze standardem DICOM
na stronie www.brainlab.com/dicom.
Konfiguracja DICOM przeprowadzona przez firmę Brainlab w żaden sposób nie gwarantuje, że
zgodność operacyjna jest zawsze poprawna. Użytkownik musi potwierdzić, że jego sprzęt jest w
pełni funkcjonalny i daje dokładne wyniki.
Należy dokładnie sprawdzić obrazy, kształty struktur i izocentra zaimportowane z systemu
planowania innej firmy. Ze względu na naturę standardu DICOM niektóre obiekty mogą być
zmodyfikowane podczas importu lub zostać przypadkowo zamienione ze względu na różne
interpretacje standardu DICOM przez różnych dostawców systemów planowania leczenia.
Ręczne importowanie plików pacjentów w systemie ExacTrac może wywołać ostrzeżenie
informujące, że imię i nazwisko pacjenta oraz wybrany plan RTPLAN są różne od nazwy
wyświetlonej. Dzieje się tak, gdy w archiwum DICOM znajdują się pliki co najmniej 2 pacjentów z
takim samym identyfikatorem, ale innymi nazwiskami. W systemie ExacTrac identyfikatory
pacjentów są traktowane jako niepowtarzalne, w związku z czym wszyscy pacjenci z takim
samym identyfikatorem są uważani za tożsamych. Dlatego wyświetlane nazwisko pacjenta może
być nieprawdziwe. Rzeczywisty plan leczenia, sam w sobie, nie ulega takiemu wpływowi ani takim
zmianom.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Po udanej konwersji obrazu, konturu i izocentrum należy zweryfikować, czy
skonwertowane obiekty są odpowiednio ustawione.

DICOM, sam w sobie, nie gwarantuje zgodności operacyjnej. Jednak oświadczenie o
zgodności ułatwia walidację pierwszego poziomu zgodności operacyjnej pomiędzy
różnymi aplikacjami obsługującymi tę samą funkcję DICOM. Oświadczenie o zgodności
powinno być czytane i rozumiane w odniesieniu do standardu DICOM.

Zgodnie z normą IEC 62274 „Bezpieczeństwo systemów rejestracji i weryfikacji w
radioterapii”, rozdział 6.6 „Akceptacja danych”, dane dotyczące konfiguracji aparatu do
realizacji terapii i inne dane związane z leczeniem pacjenta powinny być dostępne do
użycia terapeutycznego po tym, jak operator potwierdzi, że dane zostały sprawdzone i są
prawidłowe i kompletne.

Alias pacjenta to dane pacjenta w archiwum importu DICOM z identycznym identyfikatorem
pacjenta, ale różnymi nazwiskami.

Weryfikacja sprzętowa

Zgodnie z normą IEC 62266 „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy”
(Wytyczne dotyczące implementacji DICOM w radioterapii), rozdział 11 „Caution to Users”
(Przestroga dla użytkowników), osoby kupujące onkologiczny sprzęt radioterapeutyczny
muszą zweryfikować, czy ich urządzenie poprawnie komunikuje się z innym sprzętem i z
powodzeniem przesyła dane, używając protokołów i definicji DICOM.

Importowanie danych z systemu planowania leczenia
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21.2.4 Import konturów

Informacje ogólne

Podczas importowania informacji konturowych DICOM z systemu innej firmy do systemu Brainlab
kontury ulegają konwersji. Oznacza to, że w zależności od wielkości i kształtu obiektu może
wystąpić rozbieżność pomiędzy konturami DICOM a konturami wyświetlanymi w systemie
Brainlab.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trakcie procesu importowania danych kontury DICOM mogą zostać zdeformowane, a
nawet mogą znikać podczas konwersji danych DICOM z konturowania. Dotyczyć to może
bardzo małych struktur, w szczególności tych składających się z jednego lub dwóch
pikseli, jak na przykład małe drogi nerwowe, inne małe OAR lub markery podskórne.

Ostrzeżenie
W zależności od rozmiaru tych konturów, w szczególności bardzo małe struktury (takie jak
drogi nerwowe, inne małe OAR lub markery sferyczne składające się z jednego lub dwóch
pikseli) mogą zostać zmienione, ulec przesunięciu bądź nawet zniknąć podczas importu
danych DICOM. Jeżeli obszary OAR lub PTV zostaną zmodyfikowane, może to prowadzić
do nieprawidłowego leczenia pacjenta. Zawsze należy weryfikować kształt importowanych
obszarów OAR lub PTV.

Kontury obiektów DICOM są importowane z rozdzielczością niższą niż rzeczywista
rozdzielczość obrazu. Ze względu na błędy zaokrąglenia, systematyczne przesunięcie
pikseli i schematy przetwarzania obrazu takie jak wygładzanie, interpolacja lub zmiana w
rozdzielczości próbkowania, dokładność konturowania może różnić się od danych
obrazowych po zaimportowaniu z systemu innego producenta. Liczba konwersji podczas
importu/eksportu w jednym schemacie postępowania powinna być możliwie jak
najmniejsza.

Ostrzeżenie
Użytkownik musi zweryfikować, czy kontury i izocentra o zmniejszonym próbkowaniu są
odpowiednio zlokalizowane i czy zachowane zostały właściwa wielkość, kształt i objętość.
Jeżeli obszary ROI zostaną błędnie otoczone konturem, należy je odznaczyć. Jest to
szczególnie istotne w przypadku obszarów OAR i PTV.

Struktury mogą ulec systematycznej deformacji, gdy wykonywane są kolejne
przekształcenia DICOM-do-DICOM. Należy zapobiegać bezpośrednim lub pośrednim
kolejnym przetwarzaniom, aby minimalizować ten potencjalny problem.

IMPORTOWANIE, EKSPORTOWANIE I TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH PACJENTA

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 395



21.2.5 Import izocentrum

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Współrzędne izocentrum są importowane i wyświetlane w różnych konwencjach. Dlatego
współrzędne izocentrum wyświetlane w systemie ExacTrac mogą być inne niż wyświetlane w
systemie planowania leczenia. Więcej szczegółowych informacji na temat różnych konwencji –
patrz str. 175.

Izocentra wyświetlane w systemach innych producentów mogą różnić się od izocentrum
wyświetlanego w aplikacji firmy Brainlab. Przesyłanie danych z systemu innego
producenta może sprawić, że położenie izocentrum będzie wykazywać odchylenie
względem istotnych punktów orientacyjnych na obrazach. Może to być spowodowane
błędami kilkakrotnego przetwarzania, systematycznym przesunięciem pikseli i schematami
przetwarzania obrazu, takimi jak wygładzanie, interpolacja lub zmiana rozdzielczości
próbkowania.

Ostrzeżenie
Numery izocentrów pod żadnym warunkiem nie mogą być wykorzystywane do korelacji
izocentrum i wiązki pomiędzy systemem firmy Brainlab a systemem innego producenta. Z
tego powodu nazwy izocentrów muszą być zawsze unikalne i identyfikowalne.

Ostrzeżenie
W przypadku wielu izocentrów leczenie pacjenta może być niepoprawne ze względu na
niejednoznaczne mapowanie położeń izocentrów i konfiguracje wiązek. Leczenie pacjenta
jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy mapowanie jest jednoznaczne. Przynajmniej jeden z
poniższych elementów musi być dostępny, aby mapowanie było poprawne: współrzędne
izocentrum DICOM w mm, nazwa wiązki DICOM.

Importowanie danych z systemu planowania leczenia
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21.3 Eksportowanie danych pacjenta
21.3.1 Eksportowanie danych

Opcje eksportowania

Dwie opcje eksportowania są dostępne w obszarze Export na karcie Import/Export:
• Reports: pozwala na eksport wybranych danych leczenia w postaci raportu PDF;
• Summary CSV File: umożliwia wygenerowanie pliku z podsumowaniem informacji o

zakończonym leczeniu.
Funkcje te można wykonywać zarówno w standardowym oprogramowaniu ExacTrac, jak i na
opcjonalnej stacji roboczej do przygotowywania/przeglądania/rozsyłania danych (patrz str. 59).

Procedura eksportowania danych

Przebieg procedury

1.
Z listy rozwijanej ExacTrac Folders znajdującej się u góry w lewej części karty Import/
Export wybrać archiwum pacjenta, do którego wyeksportowane zostaną dane leczenia
pacjenta.

2. W razie potrzeby wpisać szukany tekst w polu Filter, aby zostali wyświetleni tylko pacjen-
ci spełniający podane kryteria.

3. Z listy pacjentów wybrać pacjenta z przypisanymi informacjami dotyczącymi leczenia.

4.

• Aby wyeksportować odpowiednie podsumowanie leczenia, nacisnąć przycisk Summa-
ry CSV File. Po wyeksportowaniu danych zostanie wyświetlony komunikat z lokalną
ścieżką plików, wskazującą gdzie został zapisany plik CSV.

• Aby rozpocząć eksport do raportu, należy nacisnąć Reports.

5.

W przypadku eksportu wyłącznie do raportów PDF wyświetlane jest okno dialogowe:

Umożliwia ono:
• wybór plików do eksportu przez aktywację odpowiedniego pola wyboru;
• zdefiniowane prefiksu pliku eksportu przez wpisanie w polu Define File Prefix słowa

kluczowego z wyświetlonej listy.
Nacisnąć OK, żeby rozpocząć eksport.

6. Po wyeksportowaniu danych zostanie wyświetlony komunikat ze ścieżką plików, wskazu-
jącą gdzie zostały zapisane wybrane wyeksportowane pliki.
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21.4 Tworzenie kopii zapasowej danych pacjenta
21.4.1 Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych leczenia

Informacje ogólne

Na karcie Import/Export można przygotować kopię zapasową danych leczenia w folderze
zewnętrznym i przywrócić je później, jeżeli będzie to konieczne. Dane można także poddać
anonimizacji dla większego bezpieczeństwa.

Procedura tworzenia kopii zapasowej planu leczenia

Przebieg procedury

1. Z listy rozwijanej w obszarze ExacTrac Folders wybrać lokalny katalog źródłowy, w któ-
rym zapisane są wymagane dane pacjenta.

2. Z listy rozwijanej w obszarze External Folders wybrać zewnętrzny folder docelowy.

3. W razie potrzeby wpisać szukany tekst w polu Filter, aby zostali wyświetleni tylko pacjen-
ci spełniający podane kryteria.

4. Wybrać wymagany plik pacjenta z listy plików pacjenta widocznej po lewej stronie.

5. Upewnić się, że wybrany został właściwy plan leczenia, sprawdzając dodatkowe informa-
cje w obszarze Patient Information.

6.

• Aby skopiować plan leczenia do folderu docelowego, należy nacisnąć Backup Co-
py >>.

• Aby przenieść plan leczenia do folderu docelowego, należy nacisnąć Backup Mo-
ve >>.

7.

Aby skopiować plan leczenia i jednocześnie anonimizować dane pacjenta, należy nacis-
nąć Anonymize>>. Pojawi się monit z prośbą o podanie nowej nazwy i identyfikatora.

Nacisnąć Anonymize…, aby utworzyć zanonimizowaną kopię.

8. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o utworzeniu kopii zapasowej. Plik kopii za-
pasowej zostanie dodany do listy plików kopii zapasowej w prawej części ekranu.

Procedura przywracania danych pacjenta

Jeśli wymagane jest przywrócenie danych z kopii zapasowej, należy zaznaczyć odpowiedni plik
na liście kopii zapasowych z prawej strony ekranu:
• nacisnąć << Restore Copy, żeby skopiować plik z lokalizacji kopii zapasowej;
• nacisnąć << Restore Move, żeby przenieść plik z lokalizacji kopii zapasowej.

Tworzenie kopii zapasowej danych pacjenta
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22 KONSERWACJA SYSTEMU
22.1 Ogólne wytyczne dotyczące przeglądów

Informacje ogólne

Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu, wymagane są comiesięczne i coroczne przeglądy.
W zależności od konfiguracji systemu nie wszystkie testy muszą dotyczyć danego systemu.

Zgodność z przepisami

Firma Brainlab zaleca wykonywanie regularnych kontroli systemu ExacTrac, jak opisano w tym
rozdziale. Metody pomiarowe oraz dopuszczalne wartości są podane w oparciu o normy IEC
60601-1 i IEC 62353, tam gdzie ma to zastosowanie.

Odstępy czasowe

Odstępy czasowe Przeprowadza

Co miesiąc Wykwalifikowany personel kliniczny

Co rok Pomoc techniczna firmy Brainlab lub pomoc techniczna autoryzowana
przez firmę Brainlab

System ExacTrac należy regularnie poddawać konserwacji i przeglądom, aby zapewnić
jego poprawne działanie i bezpieczeństwo.

Osoby upoważnione

Jedynie firma Brainlab i/lub autoryzowani partnerzy mogą naprawiać system i sprzęt.

Ostrzeżenie
Sprzęt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Aby uniknąć
porażenia prądem elektrycznym, nie wolno otwierać sprzętu ani obudowy urządzenia.
Wszelkie naprawy serwisowe należy zlecać wyszkolonym technikom lub firmie Brainlab.

Oczekiwany czas eksploatacji

Firma Brainlab zapewnia co najmniej dziesięć lat obsługi serwisowej elementów systemu. W tym
czasie oferowane są części zamienne oraz wsparcie techniczne u klienta.

Zakres

Przegląd bezpieczeństwa musi obejmować wszystkie elementy opisane w str. 410.
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Przeglądy przeprowadzane przez personel niezatrudniony w firmie Brainlab

Przegląd bezpieczeństwa powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego inżyniera,
który:
• Ma kwalifikacje do przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu

medycznego.
• Zapoznał się zarówno z informacjami na temat bezpieczeństwa produktu, jak i z instrukcjami

dotyczącymi samego produktu oraz ze wskazówkami dla użytkowników.
• Zna aktualne przepisy lokalne dotyczące zapobiegania wypadkom w przemyśle i poza

przemysłem.
• W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa sprzętu niezwłocznie poinformuje o tym w formie

pisemnej firmę Brainlab.

Przeglądy przeprowadzane przez personel firmy Brainlab

• Jeśli właściwie wykwalifikowany personel nie jest dostępny na miejscu, pracownik techniczny
firmy Brainlab wykona przegląd za ustaloną opłatą.

• Jeśli potrzebny jest specjalista ds. pomocy technicznej firmy Brainlab, należy skontaktować się
z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Dokumentacja przeglądu bezpieczeństwa

• Należy sporządzić kopię instrukcji znajdującej się na kolejnych stronach.
• Zapisać wyniki przeglądu.
• Należy je zachować jako dokumentację przeglądu.

Ogólne wytyczne dotyczące przeglądów
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22.1.1 Wymagania związane z przeglądem corocznym

Osoby upoważnione

Tylko specjaliści ds. pomocy technicznej firmy Brainlab lub pomoc techniczna autoryzowana przez
firmę Brainlab są upoważnieni do wykonania corocznego przeglądu.

Umawianie przeglądu

• Jeśli klient zakupił umowę serwisową, firma Brainlab automatycznie przeprowadzi coroczny
przegląd.

• Jeśli takiej umowy nie podpisano, należy skontaktować się z firmą Brainlab w celu umówienia
przeglądu (patrz str. 13).

Zakres

Przegląd dotyczy wszystkich części i funkcji oraz elementów opisanych w str. 408.
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22.1.2 Dokumentacja testów

Informacje ogólne

Firma Brainlab zaleca zachowywanie wszystkich pomiarów do celów porównawczych. W
przypadku znacznych odchyleń w porównaniu z wcześniejszymi pomiarami prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii systemu jest znaczne. W takich przypadkach należy przeprowadzić dalsze
szczegółowe badania w porozumieniu z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Wymagane dokumenty

Protokół testu musi zawierać co najmniej następujące informacje:
• Opis organizacji wykonującej
• Nazwisko technika wykonującego badanie
• Numer seryjny i opis danego systemu (wersja)
• Opis testu i wyniki:

- Kontrola wzrokowa
- Test oporności uziemienia
- Test prądu rażeniowego
- Test funkcjonalności

• Ogólną ocenę
• Datę i podpis

Wszystkie wydruki należy zachować i zanotować w protokole najwyższy (najbardziej
niebezpieczny) opór elektryczny.

Ogólne wytyczne dotyczące przeglądów
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22.1.3 Informacje ogólne dotyczące comiesięcznych i corocznych przeglądów

Przeglądy comiesięczne

Wykonywane przez wykwalifikowany personel kliniczny
• Kontrola wzrokowa
• Test wyłącznika prądów upływowych
• Sprawdzenie iloczynu dawki i pola powierzchni (w zależności od miejscowych przepisów: co

miesiąc, ale nie rzadziej niż co 3 miesiące)
• Jakość obrazu

Przegląd coroczny

Wykonywany przez pomoc techniczną firmy Brainlab lub osobę upoważnioną przez firmę
Brainlab.
Przegląd techniczny pod kątem bezpieczeństwa (STI):
• kontrola wzrokowa;
• testy funkcjonalne:

- test funkcjonalności szafki systemu ExacTrac (wraz z testem wyłącznika prądu
upływowego),

- test światła ostrzegającego przed promieniowaniem rentgenowskim,
- test blokady.

Przegląd co dwa lata

Pomiary związane z bezpieczeństwem elektrycznym:
• test oporności uziemienia,
• test prądu rażeniowego.
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22.2 Opis przeglądu
22.2.1 Testy przeglądu wzrokowego (co miesiąc i podczas STI)

Informacje ogólne

Przed wykonaniem dalszych badań ze względów bezpieczeństwa należy wykonać jakościową
ocenę połączeń i przewodów wszystkich przewodników połączenia wyrównawczego w systemie.
Należy upewnić się, że czas ustawiony w systemach R&V i ExacTrac jest taki sam.

Elementy, które należy ocenić

• Wszystkie połączenia należy zweryfikować w celu oceny, czy nie uległy poluzowaniu.
• Wszystkie przewody połączenia wyrównawczego należy sprawdzić, aby upewnić się, że nie są

zużyte ani uszkodzone, zwłaszcza w miejscach, gdzie przewody te są narażone na naprężenia
mechaniczne, np. w ramieniu monitora sufitowego.

• Manipulator.

Okablowanie

Raz na miesiąc należy dokonać przeglądu następujących elementów:

Element Przegląd

Okablowanie Kontrola wizualna (skręcenia, pęknięcia)

Wszystkie dostępne przewody i złącza systemu ExacTrac.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przewody monitora sufitowego ExacTrac i przewód
manipulatora ExacTrac.

Oznaczenia

Należy upewnić się, że wszystkie markery, etykiety i oznaczenia są wyraźnie widoczne i nie są
uszkodzone, np.:
• ExacTrac: tabliczka znamionowa.
• Generator rentgenowski: tabliczka znamionowa.
• Zasilacz wewnętrzny: wysokie napięcie!
• Konsola ExacTrac: Przeczytaj instrukcję obsługi!
• Zasilacz w sterowni: wysokie napięcie!
• Generator rentgenowski: tabliczka znamionowa.
• Generator rentgenowski: wysokie napięcie!
• Obudowa napodłogowa: nie stawać!
• Blat stołu: etykieta równoważna do Al.

Obudowa

Sprawdzić integralność wszystkich części mechanicznych. Obejmuje to m.in.:
• wszystkie odpowiednie akcesoria są przechowywane razem;
• cała wymagana dokumentacja jest dostępna (np. niniejsza instrukcja obsługi);
• żaden z wylotów powietrza z wentylatorów nie jest zablokowany innymi częściami;
• płaskie panele nie obluzowały się;
• kamery termowizyjne nie obluzowały się;
• obudowy aparatów RTG (napodłogowe/podpodłogowe) są nadal w dobrym stanie;
• elektroniczny interfejs stołu jest na miejscu i jest podłączony;

Opis przeglądu
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• osłona manipulatora nie jest uszkodzona;
• konsola nie jest uszkodzona;
• wszystkie śruby są dobrze dokręcone, żadna z nich nie jest poluzowana.

Bufor końcowy

Kontrola bufora końcowego (coroczna):
• Upewnić się, że moment siły na nakrętkach zewnętrznych wynosi 35 Nm.
• Upewnić się, że płytki boczne są w kontakcie z belką.
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22.2.2 Test wyłącznika prądów upływowych (co miesiąc i podczas STI)

Przed rozpoczęciem

Ostrzeżenie
Aby zapewnić klinicznie bezpieczną pracę transformatora izolacyjnego, należy sprawdzać
działanie wyłącznika prądów upływowych raz na miesiąc.
Przed przeprowadzeniem tego testu należy włączyć transformator izolacyjny za pomocą
przełącznika głównego bezpiecznika wejściowego i upewnić się, że zielone kontrolki BUILDING
POWER zapalą się, wskazując zasilanie.

Przycisk testowy

①

Rysunek 170 

Testowanie wyłącznika prądów upływowych

Przebieg procedury

1. Na panelu sterowania transformatora nacisnąć przycisk testowy ① oznaczony literą T.

2. Upewnić się, że prąd wychodzący zostaje natychmiast odcięty oraz że przycisk SYSTEM
OFF nie jest podświetlony.

Testowanie funkcjonalności związanej z iloczynem dawki i pola powierzchni

UWAGA: Dotyczy wyłącznie systemów, w których zainstalowana jest funkcjonalność związana z
iloczynem dawki i pola powierzchni. 

Procedura

Zmierzyć iloczyn dawki i pola powierzchni za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego.
Zamontować urządzenie w polu promieniowania rentgenowskiego. Najprostszy sposób to za-
montowanie go naprzeciw paneli płaskich.

Test jest wystarczający, jeżeli zbadane zostały następujące wartości kluczowe:

Lewa lampa Prawa lampa

40 KV 40 KV

80 kV 80 kV

140 KV 140 KV

Zmierzone dane muszą mieścić się w zakresie 25% tych wartości. Jeżeli produkt obszaru dawki
jest poza zakresem, serwis firmy Brainlab musi ponownie skalibrować system.

Opis przeglądu
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Testowanie jakości obrazu

Aparat rentgenowski systemu ExacTrac nie jest diagnostycznym aparatem RTG. Jakość
obrazów z systemu ExacTrac nie jest wystarczająco wysoka, żeby postawić diagnozę.
Aby zapewnić wystarczającą jakość obrazu dla IGRT, należy:

Przebieg procedury

1. Ponownie skalibrować system.

2. Umieścić na stole fantom używany do odbioru technicznego. Umieścić fantom w izocen-
trum.

3. Uruchomić pozycjonowanie za pomocą systemu ExacTrac, wykorzystując odpowiedni
fantom pacjenta.

4. Rozpocząć schemat postępowania dla korekcji rentgenowskiej.

5. Przejść do karty fuzji i wykonać fuzję automatyczną.

6. Sprawdzić, czy wynik fuzji jest OK, sprawdzając wynik fuzji przez lupę.

7. Zapisać wartości.

8. Przełączyć się na fuzję ręczną i wysunąć rentgenogram poza zasięg, ale w odległości
około 1 cm.

9. Ponownie uruchomić fuzję automatyczną i sprawdzić, czy fuzja nadal jest wystarczająca,
oceniając ją za pomocą lupy.

10. Sprawdzić, czy wartości z pierwszej i drugiej fuzji są zbliżone (maks. 1,5 mm lub połowa
grubości przekroju w każdym kierunku).

11. Powtórzyć ten proces kilka razy.

12. Jeżeli wyniki fuzją mieszczą się w tym zakresie, jakość obrazu jest wystarczająca.

Zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie pełnego testu od TK do położenia.
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22.3 Przegląd techniczny pod kątem bezpieczeństwa
(STI)

Informacje ogólne

Test Patrz

Kontrola wzrokowa. str. 409

Pomiary związane z bezpieczeństwem elektrycznym:
• test oporności uziemienia,
• test prądu rażeniowego.

str. 411
str. 415

Testy funkcjonalne:
• test funkcjonalności szafki systemu ExacTrac (wraz z testem wyłącznika prądu

upływowego),
• test światła ostrzegającego przed promieniowaniem rentgenowskim,
• test blokady.

str. 417
str. 419
str. 426

Przegląd techniczny pod kątem bezpieczeństwa (STI)
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22.3.1 Test kontroli wzrokowej (coroczny)

Informacje ogólne

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania tego testu – patrz str. 404.
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22.3.2 STI: Pomiary związane z bezpieczeństwem elektrycznym

Informacje ogólne

Regularne kontrole pod względem bezpieczeństwa elektrycznego powinny być przeprowadzane
przez wykwalifikowany personel. Powinny one obejmować następujące elementy:
• kontrola wzrokowa (patrz str. 404),
• test oporności uziemienia (patrz str. 411),
• test prądu rażeniowego (patrz str. 415),
• test wyłącznika prądów upływowych (patrz str. 417),
• test funkcjonalności (patrz str. 417).

Jeśli nie można zapewnić bezpieczeństwa elektrycznego, system należy odpowiednio oznaczyć
oraz poinformować szpital lub klinikę w formie pisemnej o możliwych zagrożeniach.

Wstępne warunki testów

Po zainstalowaniu systemu ExacTrac nie wolno go odłączać od sieci zasilającej ani od sieci
połączenia wyrównawczego.
Aby wykonać badania, konieczne może być zdjęcie plastikowej obudowy chroniącej urządzenia
zainstalowane w otoczeniu pacjenta.
Ponadto konieczne może być odłączenie od badanego urządzenia kabli danych i kabli
zasilających.

Punkt odniesienia

Wymagany punkt odniesienia dla testu oporności uziemienia i testu prądu rażeniowego to
standardowa listwa połączenia wyrównawczego lub uziemienie punktu neutralnego sieci w sali
terapeutycznej.
Przyjmuje się, że potencjał tego punktu odniesienia jest równy potencjałowi pacjenta; wszystkie
inne systemy lub urządzenia (np. akcelerator liniowy) w sali terapeutycznej wykorzystują także ten
punkt jako odniesienie.

Przegląd techniczny pod kątem bezpieczeństwa (STI)
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22.3.3 Test oporności uziemienia (co dwa lata)

System kamery: test oporności uziemienia

Kamera termowizyjna Polaris Kamera termowizyjna Spectra Kamera termowizyjna do systemów
TrueBeam

Śruba uziemienia ① Śruba uziemienia ① Śruba uziemienia ①

①

①

①

Monitor dotykowy w sali: test oporności uziemienia

Monitor dotykowy sufitowy Monitor dotykowy naścienny

Uchwyt ② Śruba mocująca ③

②

③
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Szafka komputera ExacTrac: test oporności uziemienia

Szafka komputera ExacTrac Wewnętrzna półka

Śruba uziemienia na przednich drzwiach ④

④

UWAGA: Jeżeli obudowa szafki komputera ExacTrac jest
odizolowana od wewnętrznej półki, obudowę należy prze-
badać w odniesieniu do sieci uziemienia w sali, gdzie zos-
tała zainstalowana. Dodatkowo podłączenie uziemienia
szafy wewnętrznej musi być przebadane w odniesieniu do
uchwytu uziemienia w sali terapeutycznej. 

④

Obudowy podłogowe – test oporności uziemienia

Obudowa podłogowa 12" Obudowa podłogowa 17" Obudowa napodłogowa

Śruba mocująca osłonę (długa) ⑤ Metalowe obrzeże ⑤ Boczna część odprowadzenia (ciśnie-
nie!) ⑤

⑤
⑤ ⑤

Przegląd techniczny pod kątem bezpieczeństwa (STI)
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Inne punkty testowe

Płaskie panele Generator 2

Śruba uziemienia ⑥ Śruba uziemienia ⑦

①

⑦

Co to jest test oporności uziemienia?

Podczas testu oporności uziemienia należy zmierzyć opór elektryczny pomiędzy zdefiniowanym
punktem odniesienia a dostępnymi elementami metalowymi (kamera, ramię monitora, panel
użytkownika, uchwyt, szafka komputerowa) w celu upewnienia się, że są one uziemione
ochronnie.

Wartości pomiarowe

• Wartość graniczna to 0,2 Ω w przypadku testu początkowego i testów powtarzanych. Jeśli np.
opór elektryczny pomiędzy punktem odniesienia a ExacTrac wzrośnie powyżej określonego
poziomu, należy go zredukować.

• Urządzenie pomiarowe wykorzystywane do początkowych i powtarzanych testów musi być w
stanie przenosić prąd 200 mA do 500 mΩ. Napięcie w obwodzie otwartym nie może
przekraczać 24 V.

Wykonywanie testu oporności uziemienia

Przebieg procedury

1. Odłączyć kable zasilające i kable danych od badanego urządzenia.

2. Upewnić się, że kable nie stykają się z urządzeniami.

3.

• Zmierzyć opór elektryczny pomiędzy połączeniem uziemienia a urządzeniem oraz li-
stwą połączenia wyrównującego lub uziemieniem punktu neutralnego sieci w sali tera-
peutycznej.

• Jeśli automatyczny test urządzenia nie jest dostępny, opór elektryczny można ocenić
podając prąd testowy AC do sieci uziemienia i mierząc spadek napięcia. Warunki testo-
we są takie, jak opisano powyżej. Opór elektryczny określany jest przez:

R
UMeasured

ITest
-------------------------=
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Przykładowy protokół

Poniżej przedstawiono przykładowy protokół:

Punkt pomiaru
(MP)

IPrądTestowy UNapięcieTestowe Opór elektryczny (Ω)

Kamera termowizyj-
na
(punkt pomiaru ①)

Monitor
(punkt pomiaru ②)

Obudowa szafki
komputerowej
(punkt pomiaru ③
lub ④)

Płaski panel 1
(punkt pomiaru ⑤)

Płaski panel 2

Obudowa podłogo-
wa 1
(punkt pomiaru ⑥)

Obudowa podłogo-
wa 2
(punkt pomiaru ⑥)

Szafka generatora
rentgenowskiego 2
(punkt pomiaru ⑦)

Przegląd techniczny pod kątem bezpieczeństwa (STI)
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22.3.4 Test prądu rażeniowego (co dwa lata)

Co to jest test prądu rażeniowego?

Test prądu rażeniowego jest stosowany w celu weryfikowania, że elementy w pobliżu pacjenta,
które nie są podłączone do uziemienia, są odpowiednio zaizolowane. W przypadku systemu
ExacTrac test ten jest szczególnie ważny dla elementów nieprzewodzących, takich jak obudowa
plastikowa chroniąca urządzenia.
• Kiedy przyrząd pomiarowy podłączony jest do takich elementów, wywołany prąd nie może

przekraczać określonych limitów.
• Wybrane urządzenie pomiarowe musi spełniać kryteria określone w normie IEC 60601-1.

Przed rozpoczęciem

Wszystkie kable danych i kable zasilające należy ponownie podłączyć, a system musi zostać
włączony i być gotowy do pracy.

Wartości pomiarowe

Pomiary prądu zmiennego muszą zostać przeprowadzone dla każdego elementu. W tym celu
należy użyć skalibrowanego miernika uniwersalnego oraz odpowiedniego urządzenia
pomiarowego opisanego w normie IEC 60601-1:

Tryb Wartości graniczne (w pobliżu pa-
cjenta)

Wartości graniczne (obudowa szafki)

AC 100 μA 100 μA

Dokumentacja urządzenia pomiarowego

Typ oraz ID urządzenia pomiarowego Data ważności kalibracji

  

  

  

  

Podłączanie urządzenia pomiarowego

Przebieg procedury

1.
• Podłączyć kable urządzenia pomiarowego do punktów pomiaru za pomocą folii przewo-

dzącej, takiej jak samoprzylepna folia miedziana lub standardowa folia cynowa.
• Minimalna wielkość folii: 20 × 10 cm.

2. Przymocować folię do powierzchni pomiarowej lub owinąć ją wokół badanego elementu.

3. Zapisać największy odczyt w dokumentacji.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania testów prądu rażeniowego można
znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia pomiarowego lub w odpowiednich rozdziałach
normy IEC 60601-1. 
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Przykładowy protokół

Poniżej przedstawiono przykładowy protokół:

Typ prą-
du

Kamera termo-
wizyjna

Ekran dotyko-
wy

Obudowa na-
podłogowa

Manipulator Elektronika in-
terfejsu stołu

☐ nie dot. ☐ nie dot. ☐ nie dot.

Listwa uziemie-
nia AC μA μA μA μA μA

UWAGA: Jeśli system ExacTrac jest podłączony do akceleratora liniowego za pomocą modułu
automatycznego pozycjonowania lub modułu bramkującego, pomiar prądów upływowych musi
także zostać przeprowadzony dla akceleratora liniowego. W celu określenia prawidłowych
punktów pomiaru należy zapoznać się z dokumentacją producenta akceleratora liniowego.
Dotyczy to zwykle wszystkich innych urządzeń medycznych, do których podłączony jest
ExacTrac. 

Przegląd techniczny pod kątem bezpieczeństwa (STI)
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22.4 STI: testy funkcjonalne
22.4.1 Test funkcjonalności szafki ExacTrac (coroczny)

Informacje ogólne

Test funkcjonalności wszystkich funkcji związanych z bezpieczeństwem musi być przeprowadzony
przez wykwalifikowany personel. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową funkcjonalność
sygnałów ostrzegawczych.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem należy włączyć zasilanie systemu ExacTrac. Podczas testów system
ExacTrac jest wielokrotnie wyłączany i włączany ponownie. Dlatego firma Brainlab zaleca, aby
stacja robocza była wyłączona przez przestawienie przełącznika zasilania stacji roboczej w
pozycję O.

Test funkcjonalności szafki ExacTrac

Przebieg procedury

1. Zweryfikować, czy przycisk SYSTEM OFF wyłącza elementy systemu, konsolę ExacTrac
oraz szafkę komputera.

2. Zweryfikować, czy wyłącznik automatyczny prądów upływowych jest wyzwalany po naciś-
nięciu przycisku testowego oznaczonego literą T.

3. Zweryfikować, czy zasilanie z budynku zostaje odcięte od szafki po przestawieniu prze-
łącznika głównego bezpiecznika wejściowego do pozycji o (WYŁ.).

4. Zweryfikować, czy zasilanie w budynku zostaje odcięte od szafki po włożeniu śrubokrętu
do gniazda TEST.

5. Wyregulować czujnik temperatury na 10°C (najniższa temperatura) i upewnić się, że
wszystkie cztery wentylatory na górze szafki komputerowej włączają się.

6. Ponownie wyregulować czujnik temperatury na 35°C.
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22.4.2 Test wyłącznika prądów upływowych (coroczny)

Informacje ogólne

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania tego testu – patrz str. 406.

STI: testy funkcjonalne
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22.4.3 Test światła ostrzegającego przed promieniowaniem rentgenowskim (coroczny)

Zakres przeglądu

Te testy sprawdzają funkcjonowanie świateł ostrzegawczych w sterowni i w sali terapeutycznej.

Informacje kontekstowe na temat przeglądu

Światło ostrzegawcze jest aktywne, gdy tylko jedna dodatkowa czynność jest wymagana do
wykonania zdjęcia rentgenowskiego: użytkownik musi odsunąć się od konsoli. Jeżeli
zainstalowana jest konsola ExacTrac, przycisk ekspozycji jest podświetlony na zielono.
• Światła ostrzegawcze ExacTrac migają z częstotliwością 0,6 Hz.
• Informacje dotyczące działania niestandardowego światła ostrzegawczego podano w

specyfikacjach instalacji klienta.

Wymagania dotyczące przeglądu

Sprawdzić status świateł ostrzegawczych:
• kiedy system aktywuje światła,
• kiedy światła są nieaktywne.

Narzędzia niezbędne do przeglądu świateł ostrzegawczych

• Test wymaga uruchomienia oprogramowania ExacTrac.
• Urządzenie rejestrujące, np. kamera internetowa laptopa (tylko gdy użytkownik nie widzi
świateł ostrzegawczych spoza sali terapeutycznej).

Przygotowanie przeglądu

Przebieg procedury

1.
Jeżeli światła ostrzegawcze zainstalowane w sali terapeutycznej nie są widoczne spoza
sali, należy skonfigurować urządzenie rejestrujące tak, żeby użytkownik widział światła
ostrzegawcze w sali terapeutycznej.

2. Uruchomić oprogramowanie ExacTrac.

Przegląd świateł ostrzegawczych i dokumentacja

Przeprowadzić test zgodnie z opisem w poniższej tabeli i zaznaczyć ZALICZONY lub
NIEZALICZONY w kolumnie wyników. Przegląd ILK jest zaliczony, jeżeli wszystkie odpowiednie
testy w kolumnie wyników poniższych tabel są zaliczone.

Testy wzrokowe świateł ostrzegawczych

Aby przeprowadzić ten test, należy obserwować światła ostrzegawcze i sprawdzić, czy ich reakcja
jest zgodna z oczekiwaniami. Ponieważ użytkownik nie może być w sali terapeutycznej, gdy
możliwe jest zrobienie zdjęcia RTG, konieczne może być nagranie działania świateł
ostrzegawczych w sali terapeutycznej, gdy operator obsługuje oprogramowanie ExacTrac.

Proce-
dura

Test Wynik

1.
W oprogramowaniu ExacTrac należy otworzyć kartę X-Ray Test Ac-
quisition, aby umożliwić działanie aparatu RTG. Test jest zaliczony,
jeżeli oba światła ostrzegawcze migają z częstotliwością 0,6 Hz.
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Proce-
dura

Test Wynik

2.
W oprogramowaniu ExacTrac należy zamknąć kartę X-Ray Test Ac-
quisition. Test jest zaliczony, jeżeli oba światła ostrzegawcze zosta-
ną wyłączone.

STI: testy funkcjonalne
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22.4.4 Test zewnętrznego światła ostrzegającego przed promieniowaniem
rentgenowskim (coroczny)

Zakres przeglądu

W przypadku podwójnego generatora CL (dostępnego od ExacTrac w wersji 6.5) istnieje
możliwość podłączenia do niego zewnętrznej kontrolki wskazującej promieniowanie
rentgenowskie (firmy innej niż Brainlab). Ten test ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w
danej placówce zainstalowana została taka kontrolka.
Te testy sprawdzają funkcjonowanie zewnętrznych świateł ostrzegawczych w sterowni i w sali
terapeutycznej.

Informacje kontekstowe na temat przeglądu

Światło ostrzegawcze jest aktywne, gdy wykonywane jest obrazowanie rentgenowskie.
Zewnętrzne światło ostrzegawcze jest włączane na mniej więcej 5 sekund, gdy uruchamiane
jest promieniowanie rentgenowskie.

Wymagania dotyczące przeglądu

Sprawdzić status świateł ostrzegawczych.

Narzędzia niezbędne do przeglądu świateł ostrzegawczych

Do testu konieczne są:
• Podwójny generator rentgenowski CL.
• Urządzenie rejestrujące, np. kamera internetowa laptopa (tylko gdy użytkownik nie widzi
świateł ostrzegawczych spoza sali terapeutycznej).

• Oprogramowanie ExacTrac musi być uruchomione.

Przygotowanie przeglądu

Przebieg procedury

1.
Jeżeli światła ostrzegawcze zainstalowane w sali terapeutycznej nie są widoczne spoza
sali, należy skonfigurować urządzenie rejestrujące tak, żeby użytkownik widział światła
ostrzegawcze w sali terapeutycznej.

2. Uruchomić oprogramowanie ExacTrac.

Przegląd świateł ostrzegawczych i dokumentacja

Przeprowadzić test zgodnie z opisem w poniższej tabeli i zaznaczyć ZALICZONY lub
NIEZALICZONY w kolumnie wyników.

Testy wzrokowe świateł ostrzegawczych

Aby przeprowadzić ten test, należy obserwować światła ostrzegawcze i sprawdzić, czy ich reakcja
jest zgodna z oczekiwaniami. Ponieważ użytkownik nie może być w sali terapeutycznej, gdy
możliwe jest zrobienie zdjęcia RTG, konieczne może być nagranie działania świateł
ostrzegawczych w sali terapeutycznej, gdy operator obsługuje oprogramowanie ExacTrac.
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Proce-
dura

Test Wynik

1.

W oprogramowaniu ExacTrac należy otworzyć kartę X-Ray Test Ac-
quisition, aby umożliwić działanie aparatu RTG. Test zostanie zali-
czony, jeśli światła ostrzegawcze są włączane na mniej więcej 5 se-
kund, gdy uruchamiane jest promieniowanie rentgenowskie.

STI: testy funkcjonalne
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22.4.5 Test kontrolek zasilania generatora (coroczny)

Zakres przeglądu

W przypadku podwójnego generatora CL (dostępnego od ExacTrac w wersji 6.5) istnieje
możliwość podłączenia do niego zewnętrznej kontrolki wskazującej zasilanie generatora (firmy
innej niż Brainlab). Ten test ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w danej placówce
zainstalowana została taka kontrolka.
Ten test sprawdza funkcjonowanie zewnętrznych kontrolek zasilania generatora w sterowni i/lub w
sali terapeutycznej.

Informacje kontekstowe na temat przeglądu

Kontrolki zasilania generatora włączają się, gdy włączany jest podwójny generator rentgenowski.

Wymagania dotyczące przeglądu

Sprawdzić status kontrolek.

Narzędzia niezbędne do przeglądu kontrolek

Test wymaga podwójnego generatora rentgenowskiego CL.

Przegląd kontrolek i dokumentacja

Przeprowadzić test zgodnie z opisem w poniższej tabeli i zaznaczyć ZALICZONY lub
NIEZALICZONY w kolumnie wyników.

Testy wzrokowe kontrolek

Aby przeprowadzić ten test, należy obserwować kontrolkę/kontrolki i sprawdzić, czy ich reakcja
jest zgodna z oczekiwaniami. Ponieważ użytkownik nie może być w sali terapeutycznej, gdy
możliwe jest zrobienie zdjęcia RTG, konieczne może być nagranie działania świateł
ostrzegawczych w sali terapeutycznej, gdy operator obsługuje oprogramowanie ExacTrac.

Proce-
dura

Test Wynik

1. Podwójny generator rentgenowski CL jest wyłączony. Czy kontrolki
są wyłączone?

2. Włączyć podwójny generator rentgenowski CL. Czy kontrolki są włą-
czone?

KONSERWACJA SYSTEMU

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 423



22.4.6 Test hamowania wiązki MV (coroczny)

Zakres przeglądu

Ten test weryfikuje poprawność funkcjonowania blokady hamującej wiązkę MV dla integracji
akceleratora liniowego firmy Elekta.

Informacje kontekstowe na temat przeglądu

Sygnał blokady hamującej wiązkę MV jest generowany przez wkładkę ET LIN i jest przekazywany
przewodem do akceleratora liniowego firmy Elekta. Wkładka ET LIN może wykrywać i
sygnalizować wewnętrzne błędy zanim doprowadzą one do podwyższenia ryzyka. Błędy
związane z przewodem interfejsu podłączeniowego nie mogą być wykryte przez systemy
elektroniczne.
Ten test sprawdza, czy przewód połączeniowy nie jest uszkodzony i czy wkładka ET LIN nie
sygnalizuje wewnętrznych błędów.

Wymagania dotyczące przeglądu

Błąd może być wykryty w stanie aktywności lub bezczynności badanej blokady hamowania wiązki
MV. W trakcie testu należy przejść do obu tych stanów blokady.
• Stan aktywny: sygnał hamowania wiązki MV jest ustawiony z założeniem, że wiązka MV

akceleratora liniowego może być aktywowana.
• Stan nieaktywny: Sygnał hamowania wiązki MV jest usunięty, z założeniem, że wiązka MV

akceleratora liniowego jest zablokowana i nie może zostać uruchomiona.
Narzędzia niezbędne do przeglądu hamowania wiązki MV: Dowolna kamera wideo do obserwacji
diod LED w szafce, np. laptop z kamerą internetową.

Przygotowanie

Ten test nie jest wykonywany, jeżeli nie jest zainstalowana funkcja hamowania wiązki MV firmy
Elekta.
W celu przeprowadzenia tego testu należy wejść w określone etapy schematu postępowania w
systemie ExacTrac i na akceleratorze liniowym ze sterowni i jednocześnie obserwować określone
diody LED w szafce ExacTrac. Należy skonfigurować kamerę wideo, aby rejestrować diody LED
na przedniej płytce wkładki ET LIN (STATUS i DIAG). Przygotować system ExacTrac i system
akceleratora liniowego do pracy.

Przegląd i dokumentacja

Należy przeprowadzić testy, jak opisano poniżej w etapach testu, i wypełnić kolumnę WYNIK
dotyczącą testu aktywnego i nieaktywnego, wpisując ZALICZONY lub NIEZALICZONY. Cały test
jest ZALICZONY, jeżeli wszystkie testy są ZALICZONE.

Etapy testu

Test nieaktywny
Przeprowadzić schemat postępowania podczas układania ciała pacjenta do leczenia w systemie
ExacTrac. Upewnić się, że system ExacTrac pokazuje niedokładne ułożenie. Spróbować
uruchomić wiązkę MV na konsoli akceleratora liniowego.
Ten etap testu jest zaliczony, jeżeli:

Stan Kryteria zaliczenia Wynik

ExacTrac pokazuje niedokład-
ne ułożenie

Wiązka MV akceleratora linio-
wego jest hamowana

Diody ET LIN STATUS oraz
DIAG są wyłączone

Test aktywny

STI: testy funkcjonalne
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Przeprowadzić schemat postępowania podczas układania ciała pacjenta do leczenia w systemie
ExacTrac. Upewnić się, że system ExacTrac pokazuje dokładne ułożenie. Spróbować uruchomić
wiązkę MV na konsoli akceleratora liniowego.

Stan Kryteria zaliczenia Wynik

ExacTrac pokazuje dokładne
ułożenie

Wiązkę MV akceleratora linio-
wego można uruchomić

Dioda ET LIN STATUS jest
włączona, a DIAG jest wyłą-
czona
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22.4.7 Test blokady (coroczny)

Zakres przeglądu

Ten test obejmuje wszystkie linie ILK skrzynki elektronicznej systemu ExacTrac, które
reprezentują krytyczne sygnały sterowania dla działania systemu ExacTrac. Są one
sygnalizowane odpowiednimi układami diagnostycznych diod LED na przednich kolumnach 2 i 4
diod LED na wkładce ET ILK. Proste sygnały DIO w kolumnach 1 i 3 nie są obiektem tego testu.
Diody LED ILK są oznaczone od 1 do 16:

Dioda LED Część Dioda LED Część

1 EMO 9 MEL HW

2 DOOR 10 (zarezerwowane)

3 XR WARNING 11 (zarezerwowane)

4 XR EXPOSE 12 (zarezerwowane)

5 NoCollision 13 (zarezerwowane)

6 MEB TRT 14 MV IsOff

7 MEB CON 15 (zarezerwowane)

8 SYS OFF 16 (zarezerwowane)

Informacje kontekstowe na temat przeglądu

W normalnych warunkach system wyświetla tylko prawidłowe stany ILK z diodami wyłączonymi
lub świecącymi na zielono. Jeżeli wystąpi pojedyncza usterka sprzętu, powiązana z nią dioda LED
zmienia kolor na czerwony w jednym lub w obu zamierzonych stanach, wymuszając nieaktywność
ILK.
Niektóre blokady mogą włączać czerwoną diodę LED na krótki czas przejściowy: przycisk RTG na
konsoli ET ma dwa kontakty przełączające, które zamykają się kolejno po naciśnięciu przycisku.
Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk powoli, zobaczy, że dioda EXPOSE ILK zmienia kolor na
czerwony, a następnie zielony, dla ekspozycji. Innym przykładem jest manipulator ET. Jeżeli
użytkownik naciśnie tylko jeden przycisk, dioda ILK MEB_TRT zmieni kolor na czerwony do
czasu, gdy naciśnięte zostaną oba przyciski. Te efekty przejściowe są normalne i nie są
traktowane jako błędy.

Wymagania dotyczące przeglądu

Błędem jest widoczne testowanie stanu nieaktywności:
• Testy stanu nieaktywności

Bardziej subtelny błąd występuje w stanie celowo nieaktywnym. W takim wypadku błąd nie
zmienia zachowania systemu, ale także musi być sprawdzony i usunięty podczas przeglądu.

Narzędzia wymagane do przeglądu ILK

• Dowolna kamera wideo do obserwacji diod LED w szafce, np. laptop z kamerą internetową.

Przygotowanie przeglądu

• Nie wszystkie testy mogą dotyczyć danej instalacji, gdyż zależą one od konfiguracji systemu.
Należy zidentyfikować, które sygnały ILK nie są używane w instalacji i oznaczyć je jako nie dot.

• W przypadku niektórych testów wymagane jest, aby obsługiwać urządzenia ze sterowni lub z
sali terapeutycznej, jednocześnie obserwując diody LED na przednim panelu ILK. Należy
ustawić kamerę internetową lub kamerę wideo przed wkładką ET ILK, aby zarejestrować
zachowanie diod LED ILK. Zarejestrować diody LED, gdy użytkownik jest w sterowni lub w sali
terapeutycznej, i sprawdzić nagranie.

STI: testy funkcjonalne
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• Akcelerator liniowy musi być w trybie online, gdyż jest on źródłem sygnałów ILK, w zależności
od rodzaju akceleratora liniowego.

Przegląd ILK i dokumentacja

Przeprowadzić test zgodnie z opisem w tabelach na str. 427 i str. 428 i zaznaczyć ZALICZONY
lub NIEZALICZONY w kolumnie wyników. Przegląd ILK jest zaliczony, jeżeli wszystkie
odpowiednie testy w kolumnach wyników poniższych tabel są zaliczone.

Testy ILK dla elektroniki w skrzynce

Poniższe testy mogą być przeprowadzone w skrzynce, przez podłączenie przewodów do wkładki
ET ILK. Pierwsze przeglądy prowadzone są z przodu skrzynki, przez podłączenie złączy i
pojedynczych mostków przewodowych.

Dioda
LED

Nazwa ILK Test dezaktywacji Wynik: LED wył.

1 EMO_Gd Odłączyć złącze EXT ILK.

1 EMO_Gd Odłączyć złącze Varian
ILK.

5 No_COL Odłączyć złącze Varian
ILK.

14 MV_IsOff

• Jeśli system ma wkład
ET ILK Beam Status Ex-
tension, należy odłączyć
przewód statusu wiązki.

• Jeśli system ma tylko
wkład ET ILK, należy
odłączyć złącze EXT
ILK.

Testy ILK w sali terapeutycznej

W celu przeprowadzenia poniższych testów należy rejestrować zachowanie diod LED, a testy
należy przeprowadzać w sali terapeutycznej. Wymaganie jest uruchomienie oprogramowania
ExacTrac i przejście do pozycji w schemacie postępowania, w której manipulator ExacTrac jest
aktywny, aby zezwolić użytkownikowi na ruch.

Dioda
LED

Nazwa ILK Test dezaktywacji z wy-
łączoną diodą LED

Wynik: LED wył.

2a DOOR Otworzyć drzwi, przejść
przez barierę świetlną itp.

6b MEB_TRT
Nacisnąć WYŁĄCZNIE
dolny klawisz na tylnej
części manipulatora.

9c MEL_HW Dalsze czynności nie są
wymagane.

Poszczególne testy można oznaczyć jako nie dot. (nie dotyczy) w warunkach następującej
konfiguracji:
a Nie zainstalowano przełącznika w drzwiach.
b Nie zainstalowano manipulatora ET.
c Nie zainstalowano manipulatora Varian.

KONSERWACJA SYSTEMU

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 427



Testy ILK w sterowni

W celu przeprowadzenia poniższych testów należy rejestrować zachowanie diod LED, a testy
należy przeprowadzać w sterowni. Konieczne jest uruchomienie oprogramowania ExacTrac i
przejście do pozycji w schemacie postępowania, gdzie przyciski ruchu konsoli ExacTrac są
aktywne (do testów LED 7) i gdzie możliwe jest wykonywanie zdjęć rentgenowskich (do testów
LED 3 i 4).

Dioda
LED

Nazwa ILK Test dezaktywacji Wynik: LED wył.

3a XR_WARN
Wyjść z karty do akwizycji
testowych rentgenogra-
mów.

4b XR_EXP
Nacisnąć przycisk ekspo-
zycji na konsoli ET, gdy
NIE jest on aktywny.

7c MEB_CON
Nacisnąć oba przyciski ru-
chu na konsoli ET, gdy
NIE są one aktywne.

8d SYS_OFF Dalsze czynności nie są
wymagane.

Poszczególne testy można oznaczyć jako nie dot. (nie dotyczy) w warunkach następującej
konfiguracji:
a Wkładka ET DXR nie jest zamontowana w skrzynce.
b Nie zainstalowano konsoli ET.
c Wkładka ET COU1 nie jest zamontowana w skrzynce.
d Nie zainstalowano konsoli ET.

STI: testy funkcjonalne
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22.5 Postępowanie z uszkodzonym sprzętem
22.5.1 Kiedy nie wolno używać systemu

Wykryte uszkodzenie

Nie używać systemu ani jego elementów, jeśli:
• Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony albo wtyczka jest uszkodzona.
• System został zalany cieczą.
• System nie działa normalnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi.
• Elementy systemu zostały upuszczone lub szafka została uszkodzona.
• Elementy systemu wykazują się gorszym działaniem, co może wskazywać na potrzebę

naprawy.
• Z systemu wyciekają płyny.
• Z systemu wydobywa się dym.

Działania naprawcze

• Wyłączyć system i natychmiast odłączyć go od gniazda sieci.
• Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab (patrz str. 13).
• Umieścić na aparacie stosowną informację, np. NIE UŻYWAĆ, aby nikt go przypadkiem nie

użył.

Ostrzeżenie
Dalsze używanie aparatu, w którym podczas kontroli wykryto usterkę, grozi obrażeniami
ciała u pacjenta.

Ostrzeżenie
W przypadku usterki transformatora izolacyjnego rozwiązaniem problemu może zająć się
wyłącznie wykwalifikowany personel.
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22.5.2 Zwracanie uszkodzonego sprzętu

Raportowanie uszkodzonego sprzętu

O uszkodzonym sprzęcie należy niezwłocznie powiadomić pomoc techniczną firmy Brainlab.
Pomoc techniczna firmy Brainlab poprosi o następujące informacje:
• Numer seryjny wadliwego elementu (wskazany na elemencie)
• Opis problemu

Naprawa i wymiana

Specjalista ds. pomocy technicznej firmy Brainlab
• Poda kosztorys naprawy lub wymiany.
• Poinformuje, na kiedy przewiduje się przywrócenie sprawności systemu (zwykle w ciągu 48

godzin).

Usuwanie uszkodzonego sprzętu

Wadliwe elementy należy wymontować tylko na wyraźne polecenie pomocy technicznej firmy
Brainlab.

Instrukcje dotyczące zwrotów

• Należy użyć odpowiedniego materiału opakowaniowego i odpowiednio owinąć oraz zapakować
wszystkie wadliwe elementy do oryginalnego lub zastępczego kartonu albo innego
odpowiedniego kartonu, aby nie narazić ich na dalsze uszkodzenia.

• Wypełnić i odesłać otrzymany faksem lub dołączony do części zamiennej formularz
upoważnienia do zwrotu materiału (RMA).

• Zakleić karton taśmą.
• Przesłać wadliwy produkt na jeden z poniższych adresów. W przypadku wątpliwości

związanych z adresem, na jaki należy odesłać produkt, należy skontaktować się ze specjalistą
pomocy technicznej firmy Brainlab.

Adresy zwrotne

Brainlab Logistikzentrum,
Marsstr. 6a,
85551 Kirchheim-Heimstetten
Niemcy

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,
Tokio 108-0023
Japonia

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

Postępowanie z uszkodzonym sprzętem
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22.6 Integracja sieciowa ExacTrac (IEC 80001), skaner
antywirusowy, I-help

22.6.1 Omówienie

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Należy zapewnić bezpieczne połączenie sieciowe podczas przesyłania danych pacjenta i
podczas leczenia. Minimalne wymogi specyfikacji technicznych sieci są definiowane przez
firmę Brainlab.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zaleca chronienie systemu za pomocą zaawansowanego skanera
antywirusowego. Odpowiedzialna organizacja (np. klient) odpowiada za instalację i
utrzymywanie takiego skanera i musi uwzględnić zalecenia firmy Brainlab. Należy
pamiętać, że jeżeli skaner antywirusowy nie jest skonfigurowany zgodnie z zaleceniami
firmy Brainlab, może to negatywnie wpłynąć na działanie systemu, np. na skanowanie w
czasie rzeczywistym.

Ostrzeżenie
Nie wolno instalować poprawek (hotfix) podczas leczenia oraz importu lub eksportu
danych.

Ostrzeżenie
Należy instalować wyłącznie aktualizacje pochodzące od oryginalnego producenta.

Ostrzeżenie
Nie pobierać i nie instalować aktualizacji, poprawek itp., gdy system ExacTrac jest
wykorzystywany. Należy instalować wyłącznie najważniejsze aktualizacje i aktualizacje
bezpieczeństwa. Nigdy nie należy aktualizować sterowników elementów sprzętowych.

Ostrzeżenie
Po instalacji systemu ExacTrac i akceleratora liniowego oba systemu muszą mieć
dedykowane, statyczne adresy IP. Nie wolno używać dynamicznych adresów IP.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zaleca, aby stosować Microsoft Updates (aktualizacje firmy Microsoft), gdy
tylko staną się dostępne. Instalować wolno wyłącznie aktualizacje bezpieczeństwa i
najważniejsze aktualizacje do systemu operacyjnego Microsoft, ale nie podczas leczenia.
Firma Brainlab prosi o zaplanowanie pobierania i instalacji na czas wyłączania systemu.
Nigdy nie należy aktualizować sterowników elementów sprzętowych.

Ostrzeżenie
Gdy system ExacTrac jest podłączony do sieci, do zagwarantowania bezpiecznego i
skutecznego użycia systemu ExacTrac wymagane jest stabilne, wiarygodne i bezpieczne
otoczenie sieciowe i połączenie. Problemy z siecią podczas przesyłania danych pacjenta
lub podczas leczenia pacjenta mogą przerwać schemat postępowania i wywołać
powtórzenie części leczenia, jak na przykład obrazowanie RTG pacjenta.
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Standardowa integracja

Rysunek 171 

Integracja sieciowa ExacTrac (IEC 80001), skaner antywirusowy, I-help
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Integracja Elekta

Rysunek 172 

Wstęp

Poniższe informacje są przeznaczone dla szpitalnego kierownika do spraw ryzyka w medycznej
sieci informatycznej w celu wykonania zadań zgodnie z normami IEC 80001-1:2010 i IEC
60601-1:2005.
1. Cel podłączenia do sieci IT
System firmy Brainlab może wczytywać i zapisywać dane obrazowe z systemów plików, PACS lub
systemów technik medycznych. Dane pacjenta wraz z przesunięciem, zatwierdzeniem wiązki i
obrazami CBCT są przesyłane przez sieć z systemu ExacTrac do systemu R&V, akceleratora
liniowego.
2. Wymagana charakterystyka sieci IT
System firmy Brainlab przesyła medyczne dane obrazowe pomiędzy systemami w sieci szpitala,
która zwykle zawiera system R&V, systemy technik i systemy przechowywania plików. Przeciętna
wielkość zestawu medycznych danych obrazowych przesyłanego przez sieć to 100–500 MB.
Opcjonalnie:
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• zarządzanie użytkownikami jest osiągane przez włączenie systemu Brainlab do domeny
szpitala;

• firma Brainlab oferuje zdalne wsparcie systemu, które wymaga dostępu do internetu.
3. Wymagana konfiguracja sieci IT
System firmy Brainlab wymaga zezwoleń ze strony zapory systemu (firewall) w celu wykonania
usług wymienionych w punkcie 4 poniżej.
4. Techniczne specyfikacje połączenia sieciowego, wraz ze specyfikacją dotyczącą
bezpieczeństwa
System Brainlab zawiera następujące połączenia sieciowe:
4.1 Fizyczne podłączenie systemu Brainlab
System jest podłączony do sieci IT za pomocą połączenia 10/100/1000 Base-T.
• Zalecana prędkość to 1 GBit. Minimalna prędkość to 10 MBit.
• Opóźnienie w sieci musi być mniejsze niż 100 ms.
• Sieć musi być w pełni połączona.

4.2 Połączenie logiczne pomiędzy systemem firmy Brainlab a systemem R&V / systemem
planowania / PACS / techniką
• Protokoły: DICOM Query-Retrieve oraz Push
• Porty: 104 / TCP / ruch przychodzący i wychodzący, 11112 / TCP / ruch przychodzący i

wychodzący
4.3 Logiczne połączenie pomiędzy systemem firmy Brainlab a innymi systemami firmy Brainlab
lub miejscem przechowywania plików w szpitalu
• Protokoły: CIFS
• Porty: 445 / TCP / ruch przychodzący i wychodzący

4.4 Logiczne połączenie pomiędzy systemem firmy Brainlab a innymi systemami firmy Brainlab
lub kontrolerem domeny szpitala
• Protokoły: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Porty: 445 / TCP / UDP / ruch wychodzący, 88 / TCP / UDP / ruch wychodzący, 389 / UDP /

ruch wychodzący, 53 / TCP / UDP / ruch wychodzący
4.5 Logiczne połączenie pomiędzy systemem firmy Brainlab a pomocą techniczną firmy Brainlab
• Protokoły: iHelp (Axeda)
• Porty: 443 / TCP / ruch wychodzący do: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com,

ghjap1.axeda.com, ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Logiczne połączenie pomiędzy systemem firmy Brainlab a komputerami klienckimi
• Protokół: VNC
• Port: 5900 / TCP / ruch przychodzący

4.7 Logiczne połączenie pomiędzy systemem firmy Brainlab a innym akceleratorem liniowym
(Varian)
• Protokół: ADI (Auxiliary Device Interface, interfejs urządzenia pomocniczego)
• Port: 56050 / TCP / ruch przychodzący i wychodzący

4.8 Logiczne połączenie pomiędzy systemem firmy Brainlab a innym akceleratorem liniowym
(Elekta)
• Protokół: Protokół firmy Elekta
• Port: 135, 1801, 2101 / TCP / ruch przychodzący i wychodzący

5. Zamierzony przepływ informacji pomiędzy systemem Brainlab a siecią IT
System firmy Brainlab standardowo składa się z następującego przepływu informacji:
5.1 Uwierzytelnianie użytkownika
Uwierzytelnianie użytkownika w systemie firmy Brainlab jest przetwarzane za pomocą lokalnych
kont użytkowników lub kontrolera domeny szpitala.
5.2 Wczytywanie medycznych danych obrazowych
Medyczne dane obrazowe są przesyłane przez DICOM Q/R lub Push pomiędzy R&V, systemem
planowania, PACS / techniką badawczą, a także z dostępnych zasobów sieciowych szpitala.
5.3 Przechowywanie zmodyfikowanych medycznych danych obrazowych
Zmodyfikowane medyczne dane obrazowe są przechowywanie na lokalnym dysku twardym lub w
udostępnionych zasobach sieciowych szpitala.
5.4 Zatwierdzanie fuzji

Integracja sieciowa ExacTrac (IEC 80001), skaner antywirusowy, I-help
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Do systemu ExacTrac można uzyskać zdalny dostęp przez VNC w celu zatwierdzenia fuzji.
5.5 Układanie pacjenta i zatwierdzanie wiązki
System ExacTrac i system akceleratora liniowego prowadzą wewnętrzną komunikację w celu
ułożenia ciała pacjenta i zatwierdzenia wiązki.
5.6 Zdalne wsparcie przez Brainlab
Zdalne wsparcie dla systemu Brainlab wymaga połączenia z serwerami pomocy technicznej firmy
Brainlab.
6. Niebezpieczne sytuacje wynikające z awarii sieci IT
Usterka połączenia sieciowego może sprawić, że leczenie nie będzie mogło być kontynuowane
lub że leczenie będzie musiało zostać powtórzone. Może to prowadzić do niepotrzebnego
obrazowania pacjenta przy użyciu wiązki kV.
7. Opisy techniczne i techniczne instrukcje obsługi
Poniższe dokumenty są dostępne na życzenie:
7.1 Instrukcja przedinstalacyjna
7.2 Deklaracje zgodności FDA i CE
7.3 Oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM: http://www.brainlab.com/dicom
8. Zalecane konfiguracje produktów
System firmy Brainlab zostanie zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z potrzebami klienta
przez inżyniera serwisu firmy Brainlab. Późniejsze modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
i skuteczność działania produktu.
9. Znane niezgodności i ograniczenia
System Brainlab wymaga sieci obsługującej IPv4 i nie jest zgodny z IPv6.
10. Działania naprawcze związane z produktem i wycofanie produktu
W przypadku zidentyfikowania anomalii firma Brainlab poinformuje każdego klienta.
11. Powiadomienia dotyczące cyberbezpieczeństwa
Firma Brainlab poinformuje każdego pacjenta w przypadku zidentyfikowania problemu
dotyczącego cyberbezpieczeństwa i zapewni odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
12. Ogólne informacje dotyczące 3. wydania normy IEC 60601-1, § 14.13 (Złącza PEMS przez
NETWORK/DATA COUPLING do innych urządzeń)
Podłączanie systemu Brainlab do sieci, które zawierają już inny sprzęt, może skutkować
występowaniem wcześniej niezidentyfikowanych zagrożeń dla pacjentów, operatorów lub innych
podmiotów. Organizacja odpowiedzialna powinna zidentyfikować, przeanalizować, ocenić i
kontrolować te zagrożenia. Późniejsze zmiany wprowadzone w sieci mogą wprowadzać nowe
zagrożenia i będą wymagały osobnej analizy. Zmiany w obrębie sieci obejmują:
• zmiany w obrębie konfiguracji sieci,
• podłączanie dodatkowych elementów do sieci,
• odłączanie elementów od sieci,
• aktualizację sprzętu podłączonego do sieci,
• ulepszenie sprzętu podłączonego do sieci.
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22.6.2 Skaner antywirusowy

Wymagania

• Nie wolno aktualizować oprogramowania skanera antywirusowego podczas leczenia.
• Skaner antywirusowy nie może prowadzić skanowania dysku twardego podczas leczenia.
• Nie wolno używać skanera antywirusowego w trybie wysokiego zabezpieczenia w trakcie

leczenia.
• Podczas skanowania folderu systemu ExacTrac (D:/Brainlab i E:/Patient) nie należy

kasować żadnych plików ani umieszczać plików w kwarantannie.
• Skanery antywirusowe są dozwolone wyłącznie, gdy używany jest system ExacTrac 6.x.

Testowane skanery antywirusowe

System był badany z następującymi skanerami antywirusowymi:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG)

Inne skanery antywirusowe

Jeżeli używane są inne skanery antywirusowe, za ocenę i użytkowanie skanera odpowiada
szpital. Firma Brainlab zaleca nieużywanie tych skanerów jednocześnie z systemem ExacTrac.
Firma Brainlab zaleca chronienie systemu za pomocą zaawansowanego skanera
antywirusowego. Odpowiedzialna organizacja (np. klient) odpowiada za instalację i utrzymywanie
takiego skanera i musi uwzględnić zalecenia firmy Brainlab. Należy pamiętać, że jeżeli skaner
antywirusowy nie jest skonfigurowany zgodnie z zaleceniami firmy Brainlab, może to negatywnie
wpłynąć na działanie systemu, np. na skanowanie w czasie rzeczywistym.
Skaner antywirusowy może wpływać na wydajność systemu. Dlatego skaner antywirusowy musi
być skonfigurowany w taki sposób, aby żadne aktualizacje, skanowanie systemu lub specjalne
obłożenie pracą nie były wykonywane podczas użytkowania ExacTrac, a w szczególności
podczas leczenia.
Dozwolone jest jedynie skanowanie sieci, jeżeli ma wpływ na różne zadania komunikacyjne, w
tym na wczytywanie/zapisywanie danych pacjenta.

Konfiguracja

Firma Brainlab zaleca
• Należy skonfigurować oprogramowanie antywirusowe tak, aby nie modyfikowało:

- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData

• Należy dezaktywować wszelkie inne funkcje oprogramowania antywirusowego, takie jak
skanery przeglądarki internetowej czy poczty elektronicznej, dodatkowa zapora systemowa itp.
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22.6.3 iHelp

Informacje ogólne

Klient iHelp to narzędzie programowe dostarczane przez firmę Axeda, instalowane w systemach
klientów i umożliwiające pracownikom firmy Brainlab uzyskanie dostępu do tych systemów. To
narzędzie może być wykorzystane do zapewnienia pomocy i pierwszych kontroli systemu w
przypadku uszkodzenia systemu itp.

Ostrzeżenie
Użytkownik musi zawsze autoryzować każdą sesję zdalnego sterowania na stacji roboczej
ExacTrac, gdy pomoc techniczna firmy Brainlab prosi o zdalny dostęp przez iHelp.

Ostrzeżenie
iHelp musi być skonfigurowany na ręczne uruchomienie. Nie wolno uruchamiać iHelp
automatycznie.

Ostrzeżenie
Nie wolno używać iHelp, gdy używany jest system ExacTrac, szczególnie podczas leczenia.

Ostrzeżenie
Użytkownik musi nadzorować system ExacTrac, gdy aktywne jest połączenie zdalne, a
narzędzie iHelp jest uruchomione. Należy natychmiast zatrzymać aplikację iHelp po sesji
zdalnego sterowania.

Kwestie bezpieczeństwa

• Połączenie szyfrowane protokołem SSL pomiędzy klientem a pomocą techniczną
• iHelp musi być włączone na komputerze klienta, aby firma Brainlab mogła uzyskać do niego

dostęp
• Nie są przesyłane żadne dane pacjentów, wyłącznie zrzuty ekranu
• Pomoc techniczna widzi ten sam ekran, co klient, żaden ukryty dostęp nie jest możliwy

Wymagania

• Otworzyć port 443 na zaporze systemowej
• Port alternatywny 17002
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23 ALGORYTMY
23.1 Kalibracja

Kalibracja izocentrum

Ustalenie położenia izocentrum akceleratora liniowego to ważna i obowiązkowa kalibracja.
Położenie to stanowi podstawę wszystkich obliczeń w systemie ExacTrac. Wszystkie odległości
są wyświetlane względem tego punktu. Początek układu współrzędnych jest określany przy
użyciu fantomu kalibracji izocentrum za pomocą laserów naściennych. Opcjonalnie, przy użyciu
funkcji Radiation Isocenter Calibration, wynik testu Winstona-Lutza może być zastosowany do
położenia izocentrum, dodatkowo zwiększając dokładność systemu. Zaczynając z tego punktu,
system jest w stanie dokładnie określić ustawienie geometryczne akceleratora liniowego i stołu
terapeutycznego względem układu kamer termowizyjnych. Umożliwia to następnie
pozycjonowanie pacjentów w celu poddania ich terapii z najwyższą precyzją.

Wykrywanie okręgu

Projekcja markerów znajdujących się w fantomie do kalibracji aparatu rentgenowskiego systemu
ExacTrac na płaskich panelach jest widoczna jako ciemne okręgi. Są one lokalizowane na
podstawie ich charakterystycznego rozkładu gradientów. Dzięki temu nie musi być widoczny cały
okrąg. Poszczególne okręgi są lokalizowane, biorąc pod uwagę wielkość i znaną geometrię
pierścieni.
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23.1.1 Kalibracja rentgenowska

Informacje ogólne

Dokładne pozycjonowanie pacjentów w trakcie radioterapii decyduje o wysokiej precyzji leczenia.
Pozycjonowanie pacjenta do pozaczaszkowej radioterapii odbywa się przede wszystkim na
podstawie markerów naskórnych. Marszczenie skóry i duże odległości między markerami a
izocentrum mogą powodować duże błędy. Poniżej jest opisana rentgenowska metoda
poprawiania ułożenia ciała pacjenta.

Założenie

W obszarze napromieniania są zamontowane dwie lampy rentgenowskie o znanych
właściwościach odwzorowania.
• Nad akceleratorem liniowym są zamontowane dwa płaskie panele. Relacje przestrzenne

między lampami rentgenowskimi a płaskimi panelami są znane.
• Z rejonu izocentrum pacjenta poddanego wstępnemu pozycjonowaniu są wykonywane dwa

rentgenogramy (po jednym każdą lampą).
• Obrazy te są porównywane z dwoma symulacjami rentgenogramów. Są to symulacje obrazów

generowane z danych TK, które noszą nazwę DRR.
• Położenie pacjenta jest poprawne, jeśli struktury kostne na rentgenogramach i obrazach DRR

pokrywają się.
• Jeśli się nie pokrywają, należy zmienić ułożenie ciała pacjenta tak, aby się pokrywały.
• Zmianę tę można obliczyć bez wykonywania nowych rentgenogramów.

Metoda postępowania

Najpierw poprzez kalibrację należy określić właściwości odwzorowania lamp rentgenowskich na
płaskie panele. Firma Brainlab wykorzystuje w tym celu modele aparatów otworkowych dla jednej
i drugiej lampy rentgenowskiej ze względu na ich prostotę i dobre odwzorowanie rzeczywistości.
• W modelu aparatu do fotografii otworkowej rzut położenia punktu o pewnych współrzędnych

jest określony następującym wzorem:
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+++
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• Kalibracja oznacza określenie nieznanych parametrów.
• W trakcie kalibracji na stole kładzie się fantom kalibracji. W fantomie wbudowanych jest kilka

markerów kalibracyjnych w kształcie pierścienia o znanych położeniach w przestrzeni.
• Drugi zestaw markerów pasywnych na fantomie kalibracji (widocznym na obrazie z kamer

termowizyjnych) umożliwia określenie położenia fantomu względem układu współrzędnych
akceleratora liniowego.

• Rentgenogramy fantomu kalibracji są wykonywane z obu lamp. Na uzyskanych w ten sposób
obrazach markery kalibracyjne są dobrze widoczne. Ich położenie jest określane z
dokładnością poniżej jednego piksela przy użyciu niezawodnego algorytmu wykrywania
markerów. Symulację obrazu fantomu przedstawia Rysunek 173.
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Położenie markerów na płaskim panelu

Rysunek 173 
• Przy użyciu zestawu współrzędnych położenia markerów kalibracyjnych w trzech i dwóch

wymiarach można tworzyć równania, z których zostaną obliczone nieznane parametry rzutu
fotografii otworkowej.

• Parametry te są określane przez rozwiązywanie problemu minimalizacji błędów rzutu.
Skuteczne rozwiązanie tego problemu minimalizacji zapewniają standardowe techniki.

• Ponieważ model fotografii otworkowej (po jednym na każdą lampę rentgenowską) jest znany,
więc na jego podstawie można generować obrazy DRR, aby następnie porównać je z
rentgenogramami pacjenta i w razie potrzeby skorygować jego ułożenie ciała.

ALGORYTMY
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23.2 Geometria obrazowania

Informacje ogólne

Do korekcji pozycji pacjenta w oparciu o rentgenogramy pozyskiwane są dwa obrazy
rentgenowskie z lampy rentgenowskiej w podłodze na panel płaski. Wszystkie poszczególne
parametry systemu są mierzone podczas testów przy odbiorze instalacji i są sprawdzane
ponownie przy każdej kalibracji systemu.

Rysunek 174 

Rysunek 175 

Geometria obrazowania
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23.3 Lokalizacja celu w oparciu o markery podskórne
23.3.1 Omówienie

Informacje ogólne

Podskórne markery centrujące nieprzepuszczające promieniowania rentgenowskiego są
wykorzystywane w celu ułatwienia pozycjonowania pacjentów do radioterapii w przypadku
obszarów ciała, gdzie prawdopodobne jest wystąpienie ruchu objętości tarczowej, wynikającego z
przemieszczenia narządów wewnętrznych. Markery podskórne są wykorzystywane jako
odpowiednik rzeczywistego celu.
Lokalizacja celu w oparciu o implanty obejmuje następujące czynności:
• wszczepienie markerów blisko celu,
• akwizycja zestawu danych TK wykorzystywanego do planowania terapii,
• identyfikacja implantów na zestawie danych TK,
• wykrycie implantów na obrazach rentgenowskich pozyskanych podczas sesji terapeutycznej i

dopasowanie wykrytych implantów do układu implantów zdefiniowanego na zestawie danych
TK,

• obliczenie położenia celu na podstawie fuzji pomiędzy implantami zdefiniowanymi na TK i
wykrytymi na rentgenogramach.

Szczegółowy opis dwóch ostatnich czynności zamieszczono w kolejnych dwóch rozdziałach.

ALGORYTMY
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23.3.2 Rekonstrukcja położeń markerów podskórnych

Informacje ogólne

Na podstawie markerów zdefiniowanych w zestawie danych TK wykonywana jest fuzja oparta na
markerach podskórnych. Poprzez zdefiniowanie markerów podskórnych w zestawie danych TK,
za pomocą współrzędnych 3D (xiideal, yiideal, ziideal), konfigurowane jest początkowe położenie
markera podskórnego.

Projekcja markerów na płaskim panelu

Na podstawie znajomości parametrów systemu z kalibracji rentgenowskiej można oszacować
projekcję tych markerów 3D na płaszczyźnie każdego panelu płaskiego. Płaszczyzny są równe
płaszczyznom rzutu rzeczywistych wiązek promieni rentgenowskich z poszczególnych lamp
rentgenowskich. Z tego powodu położenie każdego markera 3D może być rzutowane na jedno
dwuwymiarowe położenie markera na powierzchnię (u1ideal, v1ideal) oraz (u2ideal, v2ideal).
Na podstawie znanych cech rzutu każdego pojedynczego obrazu rentgenowskiego określa się,
które z potencjalnych dwuwymiarowych położeń markerów można zrekonstruować na położenia
trójwymiarowe. Dlatego dwa możliwe położenia (u1real, v1real) i (u2real, v2real) pozwalają na
rzutowanie odwrotne dwóch współrzędnych dwuwymiarowych na położenie markera 3D. Jest to
możliwe, gdy współrzędne dwuwymiarowe kierują do tego samego punktu.

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

Rysunek 176 
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Określanie położeń markerów 3D

Flat Panel 1

Flat Panel 2

Implanted Marker 
(u1

real, v1
real)

Implanted Marker
(u2

real, v2
real)

Tube 1

Tube 2
Reconstructed Implanted Marker

(xi
real, yi

real, zi
real)

Minimum
distance

Isocenter

Rysunek 177 
Ustalone położenie markera 3D jest odzwierciedlane przez przecięcie linii rzutowania dwóch
potencjalnych markerów dwuwymiarowych. Ze względu na fakt, że struktury są niewyraźne na
obrazach rentgenowskich i że oba obrazy nie są pozyskiwane dokładnie w tym samym czasie,
wiązki nie przecinają się idealnie.
Aby nadal możliwa była rekonstrukcja położeń markerów 3D, określana jest minimalna odległość
pomiędzy obiema wiązkami. Jest to linia prostopadła do obu wiązek. Jeśli linia ta jest krótsza niż
pięć milimetrów, oprogramowanie traktuje te dwie wiązki jako przecinające się.
Zrekonstruowane położenie markera 3D (xIreal, yIreal, zIreal) jest wówczas określane jako punkt
środkowy pomiędzy obiema wiązkami.
Wszystkie potencjalne punkty dwuwymiarowe, z których nie można zrekonstruować położenia
trójwymiarowego, są odrzucane.
Po określeniu wszystkich położeń trójwymiarowych następuje ich porównanie z położeniami
markerów podskórnych wyznaczonymi w zestawie danych TK. System określa, na które
potencjalne położenia markerów można nałożyć szablon markerów z zestawu danych TK.

ALGORYTMY
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23.3.3 Określenie położenia celu

Dokładność

Lokalizacja celu w oparciu o implanty umożliwia dokładną lokalizację pod warunkiem, że
położenia poszczególnych markerów względem celu pozostają niezmienione pomiędzy akwizycją
zestawu danych TK wykorzystywanym do planowania leczenia i rzeczywistym leczeniem, gdy
pozyskiwane są obrazy rentgenowskie do pozycjonowania pacjenta.
Z drugiej strony w wyniku migracji markerów i/lub odkształcenia tkanki bądź rotacji w obszarze
docelowym może nastąpić przemieszczenie markerów bądź zmiana położenia jednego lub kilku
markerów względem celu. Dowolne przemieszczenie markerów po wykonaniu obrazowania TK
może znacząco wpływać na obliczenie położenia terapeutycznego i potencjalnie prowadzić do
nieprawidłowego położenia pacjenta, a co za tym idzie – do napromienienia innej objętości
tarczowej niż zamierzona.
Wynika to z faktu, że przemieszczenie markerów pomiędzy markerami widocznymi na zestawie
danych TK a markerami widocznymi na obrazach rentgenowskich będzie prowadziło do
niedokładności dopasowania podczas wyrównywania układu markerów wykrytych na
rentgenogramach z układem TK. Przemieszczenia markerów mogą także skutkować
nieprawidłowym przypisaniem markerów podskórnych na rentgenogramach do markerów w
zestawie danych TK.
Powyższy opis dotyczy obu algorytmów dopasowania stosowanych przez system ExacTrac,
algorytmu dopasowania izometrycznego i dopasowania środka ciężkości. Jednak dokładność
określenia celu w obu rodzajach dopasowania zależy od konkretnych warunków i może być
różna. Obie metody i ich ograniczenia są opisane w odpowiednich rozdziałach poniżej.

Dopasowanie izometryczne

Dopasowanie izometryczne to standardowa metoda wykorzystywana przez ExacTrac do
dopasowania markerów podskórnych w celu pozycjonowania i weryfikacji i jest stosowana w
przypadku wszystkich układów markerów, które składają się z co najmniej dwóch długich lub
trzech krótkich markerów. System nakłada układ markerów z rentgenogramów na markery
zdefiniowane na tomogramie poprzez aproksymację metodą najmniejszych kwadratów.
Stosowanych jest kilka kryteriów dopasowania, w tym przesunięcie układu i wartości graniczne
rotacji, aby eliminować nieprawidłowe wyniki dopasowania. Jeżeli przekroczony zostanie zakres
tolerancji lub nie można znaleźć unikalnego dopasowania, dopasowanie izometryczne kończy się
niepowodzeniem.
Dopasowanie izometryczne zapewnia transformację 6D (tj. translację i rotację) położenia celu. W
efekcie wpływ błędów dopasowania na odchylenie obliczonego położenia celu od położenia
rzeczywistego jest typowo zwiększany przez dużą odległość pomiędzy celem a środkiem
ciężkości układu markerów podskórnych (patrz rysunek poniżej).

Lokalizacja celu w oparciu o markery podskórne
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① ② ③

④ ⑤

Rysunek 178 

Nr Opis

① Pierwotny układ markerów wykryty na podstawie danych obrazowych TK.

② Układ markerów po migracji markerów M1 i M2 do nowych położeń M1’ i M2’, jak wykryto
na rentgenogramach.

③ Oprogramowanie próbuje dopasować pierwotne markety TK (czarne) do wykrytych mar-
kerów rentgenowskich (czerwone). Wynik to najlepsza fuzja kompromisowa.

④ Efekt migracji markerów na położenie izocentrum w przypadku, gdy izocentrum znajduje
się blisko środka ciężkości markerów podskórnych.

⑤ Efekt migracji markerów na położenie izocentrum w przypadku, gdy izocentrum znajduje
się daleko od środka ciężkości markerów podskórnych.

Dlatego jeżeli tylko sytuacja kliniczna na to pozwala, markery należy wszczepiać tak, aby otaczały
cel w niewielkiej odległości, a idealnie w taki sposób, aby środek ciężkości układu wszystkich
markerów podskórnych pokrywał się z położeniem celu.

ALGORYTMY
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⑥ ⑦
Rysunek 179 

Nr Opis

⑥ Idealne położenia markerów, otaczających cel i izocentrum.

⑦ Nieidealne położenie markerów, nasilające konsekwencje opisanych efektów.

Nieodpowiedni układ markerów może prowadzić do niepowodzenia dopasowania
izometrycznego, jeśli np. marker przesunie się zbyt daleko lub zostanie omyłkowo zamieniony z
innym markerem bądź jeśli układ markerów zostanie zaburzony.
Jeżeli dopasowanie izometryczne nie powiedzie się, są dwie opcje:
• dopasowanie środka ciężkości jako alternatywna dla dopasowania automatycznego lub
• kolejne dopasowanie izometryczne z ręcznym wyrównaniem markerów za pomocą funkcji Shift

Pattern.
W przypadku tej drugiej opcji przeprowadzana jest fuzja ręczna. Należy kliknąć najpierw Reset
Pattern, a następnie Shift Pattern, aby przesunąć układ markerów zgrubnie do ostatecznego
położenia. Wtedy można przeprowadzić precyzyjną lokalizację poszczególnych markerów.

Dopasowanie środka ciężkości

Dopasowanie środka ciężkości to metoda wykorzystywana przez ExacTrac w celu dopasowania
układów markerów składających się z nie więcej niż jednego długiego lub dwóch krótkich
markerów. Dodatkowo dopasowanie środka ciężkości jest stosowane na życzenie użytkownika po
nieudanym dopasowaniu izometrycznym podczas pozycjonowania i weryfikacji.
Dopasowanie środka ciężkości zapewnia transformację 3D (tj. tylko translację) położenia celu.
Dlatego w przeciwieństwie do dopasowania izometrycznego błędy dopasowania nie są
zwiększane przez dużą odległość pomiędzy celem a środkiem ciężkości układu markerów
podskórnych.
Z drugiej strony w przypadku rzeczywistych rotacji obszaru docelowego zmiany te nie są
kompensowane przez dopasowanie środka ciężkości i – jak w przypadku wirtualnych rotacji przez
błędy dopasowania algorytmu dopasowania izometrycznego – odchylenie celu jest większe, jeżeli
duża jest odległość pomiędzy celem a środkiem ciężkości układu markerów podskórnych.
Jeżeli dopasowanie środka ciężkości jest oparte na pojedynczym długim markerze, nie ma
żadnych środków, które pozwolą na wykrycie potencjalnego przemieszczenia markera, ponieważ
nie można zastosować kryteriów dotyczących względnych położeń markerów podskórnych. Jeśli
marker się przesunął, środek ciężkości przesunie się w tym samym kierunku. Przesunięcie
korekcyjne będzie zatem potencjalnie oparte na przesunięciu markera, a nie na jakimkolwiek
ruchu organu.

Lokalizacja celu w oparciu o markery podskórne

448 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



Ostrzeżenie
Sprawdzić, czy markery podskórne są poprawnie dopasowane w obu zestawach obrazów.
Jeśli zostało użyte dopasowanie środka ciężkości, może ono nie być poprawne, gdyż
układy markerów w poszczególnych przypadkach niekoniecznie muszą do siebie pasować.
Korekcja składa się tylko z translacji, a obroty nie są obliczane.

Sytuacje, kiedy występuje niejednoznaczne dopasowanie

W przypadku niejednoznacznego dopasowania przemieszczenie jednego lub kilku markerów
może nawet skutkować nieprawidłowym przypisaniem pomiędzy poszczególnymi markerami
rentgenowskimi a TK. Niejednoznaczne dopasowanie oznacza, że możliwe jest więcej niż jedno
dopasowanie o podobnej dokładności. Niejednoznaczne dopasowanie może wystąpić w
następujących przypadkach:
• Markery wszczepione i widoczne na obrazach rentgenowskich nie zostały wybrane przez

użytkownika jako elementy układu markerów w zestawie danych TK.
• Sytuacja, kiedy dwa określone układy markerów 2D dają więcej niż jeden możliwy,

geometrycznie poprawny układ markerów 3D (niejednoznaczności).
W przypadku dopasowania izometrycznego istnienie niejednoznacznych dopasowań skutkuje
niepowodzeniem wykrywania, jeżeli odchylenie celu pomiędzy niejednoznacznymi
dopasowaniami jest większe niż określona wartość. Dzieje się tak, ponieważ odchylenia pomiędzy
położeniami celu dla niejednoznacznych wyników dopasowania zależą od odległości pomiędzy
celem a środkiem ciężkości układu markerów podskórnych, jak opisano powyżej.

Automatyczne wykrywanie markerów

System ExacTrac wykonuje następujące kroki, aby wykryć podskórne markery centrujące na
rentgenogramie:
• obrazy są przetwarzane przez specjalne jądro wykrywania markerów; filtr ocenia, jakie jest

prawdopodobieństwo, że dany piksel stanowi część markera podskórnego i wytwarza obraz
pośredni;

• obrazy pośrednie są przetwarzane przez algorytm rozrostu obszarów w celu znalezienia
połączonych obszarów należących do tego samego markera centrującego;

• z każdego z dwóch obrazów jest wyodrębnianych dziesięć „najbardziej prawdopodobnych”
położeń markerów centrujących.

Na podstawie znanych cech rzutu obrazów określa się, czy potencjalne dwuwymiarowe położenia
markerów można zrekonstruować na położenia trójwymiarowe. Aby to zrobić, system ExacTrac
sprawdza, które linie rzutu jednego obrazu przecinają linie rzutu drugiego obrazu. Punkty
dwuwymiarowe, z których nie można zrekonstruować położenia trójwymiarowego, są odrzucane.
Po określeniu wszystkich położeń trójwymiarowych następuje ich porównanie z położeniami
markerów podskórnych wyznaczonymi w zestawie danych TK. System określa, na które
potencjalne położenia markerów można nałożyć szablon markerów z zestawu danych TK.
Dodatkowe (omyłkowo uznane za poprawne) położenia są odrzucane i pozostają tylko
rzeczywiste markery.

ALGORYTMY
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23.4 Fuzja obrazów (rentgenogram i DRR)

Informacje ogólne

Dostępne są dwa rentgenogramy pacjenta po wstępnym pozycjonowaniu (np. za pomocą
markerów naskórnych). Właściwości odwzorowania kamer termowizyjnych są znane (kalibracja
kamery) i gotowe do użycia.
Z tomogramów planowania są obliczane dwa obrazy DRR. Położenie tomogramu komputerowego
w układzie współrzędnych akceleratora liniowego odpowiada oczekiwanemu położeniu pacjenta
określonemu termowizyjnie. Na podstawie tego położenia tomogramu komputerowego obliczany
jest jeden obraz DRR odpowiadający każdej lampie rentgenowskiej, przy użyciu parametrów
odwzorowania danej lampy.
Jeśli pacjent znajduje się już w oczekiwanym położeniu, położenie struktur kostnych na
rentgenogramach i obrazach DRR będzie takie samo.
Jeśli pacjent nie znajduje się w oczekiwanym położeniu, te same struktury kostne będą widoczne
w różnych miejscach. W tym przypadku należy obliczyć wymaganą zmianę ułożenia pacjenta, aby
po tej zmianie dwa nowe rentgenogramy pokrywały się z obrazami DRR.
Oprogramowanie wykonuje wstępną fuzję opartą na trzech stopniach swobody, w której jest brane
pod uwagę tylko przesunięcie, a następnie dostraja rejestrację przy użyciu sześciu stopni
swobody, biorąc pod uwagę także obrót.

Rejestracja obrazu 2D / 3D za pomocą ExacTrac

Rysunek 180 

Rejestracja z trzema stopniami swobody

Z dwóch przesunięć dwuwymiarowych, które są niezbędne, aby obrazy się pokrywały, należy
obliczyć tylko przesunięcie trójwymiarowe. Jest to o tyle proste, że znane są relacje przestrzenne i
współczynniki powiększenia między lampami rentgenowskimi a pacjentem.
Rentgenogram, DRR i fuzja obrazów:

Rentgenogram (lampa 1) DRR (lampa 1) Rentgenogram + DRR (1)

Fuzja obrazów (rentgenogram i DRR)
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Rentgenogram (lampa 2) DRR (lampa 2) Rentgenogram + DRR (2)

System ExacTrac musi następnie przeprowadzić (automatyczne) dopasowanie par
rentgenogramu i obrazu DRR.
Miary podobieństwa poszczególnych par obrazów są optymalizowane przez przesuwanie
obrazów względem siebie. Ta miara podobieństwa opiera się przede wszystkim na krawędziach i
daje wysoką reakcję, jeśli silne krawędzie są widoczne w tym samym miejscu. Krawędzie, które
nie należą do kości, np. artefakty siatki i obramowania pola widzenia na rentgenogramach, nie
mają odpowiedników na drugim obrazie, w związku z czym ich wpływ na miarę podobieństwa jest
znikomy.
Na poniższym rysunku (Rysunek 181) jest pokazana reakcja miary podobieństwa dla różnych
przesunięć. Silne maksimum wskazuje poprawne pokrywające się położenie.

Podobieństwo różnych przesunięć dwuwymiarowych

Rysunek 181 
Metoda optymalizacji stosowana do znalezienia maksimum miary podobieństwa jest bardzo
szybka, precyzyjna i skuteczna. Jest niewrażliwa na rzekome maksima i może korygować nawet
bardzo duże początkowe przemieszczenia. Liczne eksperymenty wykazały, że możliwa jest
rejestracja rentgenogramów/obrazów DRR nawet o bardzo niskiej jakości.

Rejestracja z sześcioma stopniami swobody

Przeprowadzenie rejestracji, która uwzględnia położenie pacjenta i ułożenie jego ciała, wymaga
zastosowania rejestracji 6DOF. Oznacza to konieczność wygenerowania kilkuset obrazów DRR w
różnych położeniach i ułożeniach w celu znalezienia optymalnego wyniku. Aby rejestracja była
obliczana efektywnie, stosowana jest szybka metoda generowania obrazów DRR zapewniająca
ich wysoką jakość.
Do porównania rentgenogramów z obrazami DRR jest stosowana taka sama miara podobieństwa
jak w przypadku fuzji 3DOF. W odróżnieniu od innych metod rejestracji 6DOF ta miara
podobieństwa nie jest określana na podstawie anatomicznych punktów orientacyjnych, lecz na
podstawie obrazu i operuje bezpośrednio na wartościach pikseli obrazów.
Pozostała część algorytmu rejestracji 6DOF to efektywna metoda optymalizacji, która wymaga jak
najmniej porównań obrazów. Firma Brainlab stosuje zatem algorytm o zbieżności kwadratowej.
Aby wartość początkowa algorytmu optymalizacji była jak najlepsza, stosowana jest fuzja 3DOF.
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Czynniki wpływające na rejestrację obrazu

Element rejes-
tracji

Opis Czynniki wpływają-
ce

Opis

Rentgenogram

Rentgenogramy pozyskuje
się podczas pozycjonowa-
nia pacjenta. Różne czynni-
ki mogą na nie wpływać w
trakcie pozyskiwania, przed
jego rozpoczęciem i po je-
go zakończeniu.

Ustawienia energii w
układzie rentgenow-
skim (kV / mAs)

Ustawienia energii wpły-
wają na kontrast rentge-
nogramów. Odpowiedni
kontrast w obszarze zain-
teresowania poprawia ja-
kość rejestracji obrazu.

Ustawienia kontrastu

Filtr CLAHE (Contrast-Li-
mited Adaptive Histogram
Equalization, adaptacyjne
wyrównanie histogramu
ograniczone kontrastem)
(suwak kontrastu) może
zostać wykorzystany do
ręcznego zoptymalizowa-
nia kontrastu na pozyska-
nym obrazie nieobrobio-
nym.

Kalibracja rentgeno-
gramów korekcyj-
nych

Patrz str. 361.

Przysłonięte pole wi-
dzenia

Części akceleratora linio-
wego, takie jak gantra lub
urządzenia do robienia
zdjęć portalowych, mogą
znaleźć się w polu obra-
zowania rentgenowskie-
go systemu ExacTrac, a
tym samym mogą zasła-
niać widok na istotne
struktury na rentgenogra-
mach.

Obrazy DRR

Jeżeli znane są parametry
systemu (na podstawie kali-
bracji rentgenowskiej) oraz
położenie celu (na podsta-
wie planu leczenia), można
obliczyć obrazy DRR w
oparciu o zestaw danych
TK.

Kalibracja rentge-
nowska Patrz str. 336.

Skan TK Patrz str. 102.

Ustawienia DRR Patrz str. 156.

Objętość zaintereso-
wania Patrz str. 157 lub str. 231.

Obszar zaintereso-
wania Patrz str. 231.

Miara podobień-
stwa

Oblicza podobieństwo mię-
dzy obrazem DRR a rent-
genogramem.

Współczynnik kore-
lacji

Nie można zmienić miary
podobieństwa. Współ-
czynnik korelacji dla ob-
razów gradientowych jest
zawsze obliczany.

Fuzja obrazów (rentgenogram i DRR)
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Element rejes-
tracji

Opis Czynniki wpływają-
ce

Opis

Optymalizator Optymalizator poprawia wy-
niki fuzji obrazów.

Wykorzystywany jest
optymalizator UOBY-
QA* (unconstrained
optimization by
quadratic approxi-
mation – nieograni-
czona optymalizacja
metodą aproksyma-
cji kwadratowej)

Działanie algorytmu re-
jestracji (fuzji obrazów)
jest lepsze, jeżeli lepsze
są położenia wyjściowe
(patrz str. 461).
* patrz Powell, M. J. D.
(grudzień 2000). “UOBY-
QA: unconstrained opti-
mization by quadratic ap-
proximation” (Report).
Department of Applied
Mathematics and Theore-
tical Physics, Cambridge
University. DAMTP 2000/
NA14. Retrieved
2015-04-06.
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23.5 Korekcja rentgenowska obrazu

Informacje ogólne

Podczas akwizycji rentgenogramów korekcyjnych, zapisywane są różne rodzaje obrazów, które są
opisane poniżej.

Białe obrazy

W trakcie akwizycji rentgenogramu korekcyjnego należy wykonać po pięć białych obrazów na
każdy płaski panel. Naświetlenie tych obrazów powinno wynosić między 15 a 30%. Dla każdego
płaskiego panelu jest uśrednianych po pięć białych obrazów do dalszego wykorzystania.

Obrazy kompensacji

W obrazach kompensacji jest brany pod uwagę prąd ciemny poszczególnych pikseli płaskiego
panelu. Dzięki temu obrazy są odczytywane z detektora bez prześwietlania promieniami
rentgenowskimi. Aby obniżyć poziom szumów, jest odczytywana i uśredniana duża liczba
obrazów kompensacji.

Obrazy wzmocnienia

Obrazy wzmocnienia są wymagane, aby ujednolicić różne czułości pikseli w poszczególnych
rentgenogramach. Obrazy wzmocnienia są obliczane za pomocą obrazów kompensacji i białych
obrazów. Podczas akwizycji rentgenogramów korekcyjnych (patrz str. 359) wykonywanych jest po
pięć białych obrazów na każdy detektor. Obrazy te są uśredniane i jest obliczana mediana tego
uśrednionego obrazu. Piksele obrazów wzmocnienia są następnie obliczane z następującego
wzoru:

offsetwhite
whitegain pixelpixel

medianpixel
−

=
65535

Obrazy wadliwych pikseli

Obrazy wadliwych pikseli ułatwiają korygowanie wad płaskich paneli. W trakcie akwizycji
rentgenogramu te piksele zaznaczone na obrazach wadliwych pikseli są interpolowane ze
średniej wartości ośmiu przylegających pikseli na rentgenogramie.

Wielkość pola rentgenowskiego

Wielkość pola dla lampy rentgenowskiej Rad 21 G-892 firmy Varian jest równa 430 × 430 mm bez
kolimatora w odległości 1000 mm i z kątem celu (kątem wiązki) równym 12°.
Ostateczna wielkość pola z kolimatorem zależy od instalacji. Maksymalna używana powierzchnia
panelu płaskiego wynosi 27 × 27 cm po instalacji.

Korekcja rentgenowska obrazu
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23.6 Okienkowanie

Informacje ogólne

Za pomocą funkcji okienkowania można zmienić ustawienia okienkowania obrazów
wyświetlonych w danej chwili. Pozwala to na modyfikowanie rozkładu odcieni szarości w całym
zakresie miar gęstości tak, aby struktury były jak najlepiej widoczne lub kontrastowe.
W trakcie diagnostycznego obrazowania metodą tomografii komputerowej gęstość jest oceniana
w międzynarodowej skali jednostek Hounsfielda (HU) w zakresie od -1024 do 3071. W skali tej 0
jest zdefiniowane jako wartość dla wody (1,0 g/cm3) a -1000 – dla powietrza. W trakcie
neurologicznego badania TK stosowany jest zazwyczaj poziom 40 HU i szerokość 100 HU, aby
skontrastować tkankę mózgową.

Parametry okienkowania

Rysunek 182 
• Left oznacza najmniejszą liczbę jednostek Hounsfielda (HU) stosowaną do okienkowania.

Wszystkie wartości mniejsze niż Left są wyświetlane jako kolor czarny.
• Right oznacza największą liczbę jednostek Hounsfielda stosowaną do okienkowania.

Wszystkie wartości większe niż Right są wyświetlane jako kolor biały.
• Level oznacza wartość między lewym a prawym progiem. Zmniejszenie lub zwiększenie

wartości Level powoduje także zmianę lewego i prawego progu.
• Width oznacza różnicę między lewym a prawym progiem. Zwiększenie różnicy spowoduje

rozsunięcie wartości lewego i prawego progu. Zwiększenie różnicy spowoduje przybliżenie
lewego i prawego progu do wartości Level z obu stron.

ALGORYTMY
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24 EXACTRAC –
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

24.1 Polepszanie jakości obrazów rentgenowskich

Informacje ogólne

Aby poprawić jakość obrazu, należy pamiętać o właściwym korzystaniu z ustawień generatora
rentgenowskiego oraz suwaka kontrastu w systemie ExacTrac.
W zależności od konfiguracji systemu można modyfikować ustawienia generatora za pomocą
konsoli rentgenowskiej lub bezpośrednio z poziomu oprogramowania.
Napięcie (kV), natężenie prądu (mA) oraz czas ekspozycji (ms) to czynniki determinujące
prawidłowe naświetlenie obrazu. W przypadku generatorów kontrolowanych za pomocą
oprogramowania ustawienia wartości w mA i ms są połączone i tworzą iloczyn mAs. Energia
emitowana przez lampy rentgenowskie jest proporcjonalna do iloczynu tych wartości. Ze względu
na charakterystykę detektorów rentgenowskich i skośną geometrię obrazowania w systemie
ExacTrac ustawienia kV mają największy wpływ na naświetlenie obrazu. Wysokie wartości kV
zazwyczaj dają najlepszą jakość obrazu względem współczynnika dawki podczas obrazowania.
Energia potrzebna do wykonania badania u poszczególnych pacjentów zależna jest nie tylko od
wielkości i wagi pacjenta, ale także od miejsca, które ma zostać zobrazowane.
Najłatwiejszym sposobem upewnienia się, czy użyta energia jest do tego celu wystarczająca, jest
spojrzenie na histogramy pokazane na obrazie rentgenowskim (wykresy znajdują się w lewym i
prawym dolnym rogu okna obrazu). Histogram w lewym dolnym rogu okna obrazu przedstawia
rozkład wartości szarości obrazu rentgenowskiego w momencie naświetlenia.
Jeżeli jakość obrazu nie jest wystarczająca, należy dostosować wyżej wymienione wartości i
upewnić się, że przycisk wyzwalający obrazowanie rentgenowskie na konsoli był wciśnięty przez
cały czas naświetlania (należy go wciskać do chwili, gdy rentgenogram jest w pełni wyświetlony
na ekranie).
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① ②

Rysunek 183 

Nr Element

① Obraz prawidłowo doświetlony.

② Obraz niedoświetlony.

Jeśli histogram rozciąga się w kierunku środka wykresu, naświetlenie mieści się w granicach
normy; jeśli wykres przedstawia jedynie wartości z lewej strony, to poziom energii jest zbyt niski.
Histogram w prawym dolnym rogu okna obrazu przedstawia rozkład wartości szarości obrazu
rentgenowskiego po zastosowaniu filtra CLAHE (Contrast-Limited Adaptive Histogram
Equalization, adaptacyjne wyrównanie histogramu z ograniczeniem kontrastu). Najeżdżając
myszką na wykres i klikając, a następnie przeciągając w górę i w dół, można dopasować
okienkowanie bieżącego badania.

①

Rysunek 184 

Polepszanie jakości obrazów rentgenowskich
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②

Rysunek 185 

Nr Element

① Obraz niedoświetlony (niewystarczająca ilość energii)

② Dobre naświetlenie (wystarczająca ilość energii)

Suwak kontrastu wykorzystuje „adaptacyjne wyrównanie histogramu z ograniczeniem kontrastu” w
celu polepszenia kontrastu obrazu. Dla większości pacjentów zaleca się ustawienie tego suwaka
w połowie jego zakresu.
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24.2 Ulepszanie automatycznej fuzji obrazów

Informacje ogólne

W przypadkach, w których automatyczna fuzja obrazów nie daje satysfakcjonujących wyników,
istnieje kilka sposobów zwiększenia szans uzyskania odpowiedniej fuzji.
1. Użyć fuzji ręcznej w celu określenia wartości początkowej dla fuzji automatycznej
2. Zdefiniować objętość zainteresowania na odpowiednich strukturach anatomicznych
3. Zmienić maksymalny zakres fuzji
4. Określić obszary szczególne w zdjęciach rentgenowskich
5. Zmienić wartość tabeli LUT obliczenia cyfrowej rekonstrukcji obrazu radiologicznego (DRR)

Ulepszanie automatycznej fuzji obrazów
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24.2.1 Ustawianie maksymalnego zakresu fuzji

Informacje ogólne

Gdy fuzja automatyczna powoduje duże przesunięcia, których wynikiem są ewidentne błędy,
można zmniejszyć maksymalny zakres, w obrębie którego system spróbuje dokonać fuzji
obrazów. Jest to szczególnie przydatne, jeśli pacjent przed rozpoczęciem fuzji obrazów jest już
prawidłowo ustawiony.
Aby ustawić maksymalne przesunięcie dla fuzji automatycznej, użyć suwaka Fusion Limit w celu
ustawienia odpowiedniej wartości granicznej. Wartość graniczna, mająca zastosowanie do fuzji,
wyświetlana jest pod suwakiem.
Wartość graniczna fuzji ma zastosowanie do rejestracji 3DOF, przeprowadzanej podczas fuzji
automatycznej. Na tym etapie określana jest odpowiednia wartość początkowa dla następnej
rejestracji 6DOF. Jeśli fuzja ręczna została wykonana przed automatyczną fuzją obrazu,
rejestracja 3DOF nie jest przeprowadzana. Wartość graniczna fuzji nie ma zastosowania do
samej rejestracji 6DOF. Z tego względu możliwe jest, że całkowite ustalone przesunięcie może
przekroczyć wartość graniczną fuzji.
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24.2.2 Definiowanie obszarów zainteresowania dla rentgenogramów

Informacje ogólne

Obszary szczególne (ROI) wykorzystywane są w celu wykluczania elementów obrazów, które nie
będą brane pod uwagę przez algorytm fuzji automatycznej. Należy wykluczyć ciała obce oraz
elementy anatomii, które mogą się poruszać względem obszaru docelowego. Elementy te
obejmują między innymi struktury kostne ze stawami, jak kończyny, oraz w niektórych
przypadkach żebra, które poruszają się w wyniku oddychania. Wykluczenie tych elementów
będzie miało wpływ na większą dokładność w izocentrum.

Czynności wykonywane w obrębie miednicy

Rysunek 186 
W powyższym przykładzie wykluczona została kość udowa, ponieważ jest elementem ruchomym
w odniesieniu do miednicy. Należy zwrócić uwagę, że wykluczony obszar jest znacząco większy
niż kość udowa. Sposób ten jest zalecany w celu zyskania pewności, iż kość udowa została
wykluczona dla wszystkich kolejnych frakcji, nawet jeśli na obrazie znajduje się ona wyżej.

Czynności wykonywane w obrębie kręgosłupa

Rysunek 187 
W przypadku kręgosłupa obszar szczególny wyklucza miednicę w celu zwiększenia dokładności w
obszarze docelowym (kręgosłup).

Ulepszanie automatycznej fuzji obrazów
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Czynności wykonywane w obrębie czaszki

Rysunek 188 
W celu zwiększenia dokładności fuzji automatycznej wykluczone są tutaj skóra oraz skraj czaszki.

EXACTRAC – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5 463



24.2.3 Wykorzystywanie fuzji ręcznej do zdefiniowania wartości początkowej dla fuzji
automatycznej

Informacje ogólne

Jeśli fuzja automatyczna nie dopasuje prawidłowych struktur anatomicznych w obydwu obrazach,
to znaczy, że algorytm mógł pomylić dwie podobne struktury. Może to dotyczyć klatki piersiowej /
kręgosłupa, gdzie kręgi i żebra mogą być ze sobą mylone. Jeśli automatyczna fuzja obrazu
zostanie dezaktywowana na skutek obecności jednego kręgu, można zastosować fuzję ręczną w
celu określenia wartości początkowej fuzji.

Określanie wartości początkowej

Przebieg procedury

1. Wybrać fuzję ręczną i przeciągnąć rekonstrukcje DRR w miejsce, w którym najlepiej po-
krywają się z nałożonymi obrazami rentgenowskimi.

2.
Rozpocząć automatyczną fuzję obrazu.
Fuzja będzie wyszukiwać dopasowania tylko w pobliżu wartości początkowej, określonej
przez fuzję ręczną.

Ulepszanie automatycznej fuzji obrazów
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24.3 Stosowanie izocentrum wirtualnego

Informacje ogólne

Jeśli wykorzystywane jest izocentrum wirtualne, system umieszcza pacjenta w położeniu
obrazowania przed zrobieniem zdjęcia rentgenowskiego. Gdy pacjent znajduje się w pozycji
obrazowania, izocentrum wirtualne (pacjenta) znajduje się w izocentrum akceleratora liniowego.
W tym momencie zostanie wykonana pierwsza para zdjęć rentgenowskich. System bierze pod
uwagę przesunięcie pomiędzy izocentrum rzeczywistym a wirtualnym, więc w momencie, gdy
zostanie już obliczona wartość przesunięcia korygującego, pacjent automatycznie zostaje
umieszczony w położeniu izocentrum akceleratora liniowego w celu przeprowadzenia leczenia.

Schemat blokowy do stosowania izocentrum wirtualnego

①

②

③

④

⑤

⑥

Rysunek 189 

Nr Czynność

① Zdefiniować izocentrum wirtualne

② Ułożyć pacjenta w pozycji do obrazowania

③ Fuzja obrazu oraz obliczenie wartości przesunięcia korygującego

④ Ułożyć pacjenta w pozycji terapeutycznej

⑤ Fuzja obrazu oraz weryfikacja leczenia

⑥ Rozpoczęcie leczenia
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24.3.1 Stosowanie izocentrum wirtualnego w celu uniknięcia pomyłek dot. kręgów

Informacje ogólne

W niektórych przypadkach nie jest możliwe stwierdzenie, czy za pomocą fuzji zostały
dopasowane właściwe kręgi. W sytuacji takiej należy użyć izocentrum wirtualnego. Izocentrum
wirtualne musi zostać umiejscowione w taki sposób, aby podgląd DRR pokazywał jednoznaczną
do zidentyfikowania strukturę. Może to być np. miednica, klatka piersiowa od strony ogonowej,
obojczyk lub mostek. Jeśli struktura ta jest widoczna na obrazie rentgenowskim, fuzja połączy
odpowiednie struktury anatomiczne.
Wynik fuzji można także sprawdzić za pomocą tej unikalnej struktury. Gdy pacjent został ułożony
zgodnie z przesunięciem korekcyjnym, można wykonać obrazy weryfikujące. Na tych obrazach
nie będą obecne żadne unikalne struktury, które mogłyby zostać wykorzystane do znalezienia
ewentualnych niedopasowań kręgów. Oprogramowanie automatycznie rozwiąże ten problem
poprzez ograniczenie maksymalnego przesunięcia do 5 mm, zmuszając tym samym fuzję
obrazów do pozostania w pobliżu położenia początkowego i nieprzechodzenia do kolejnego
kręgu.

Kręgosłup pacjenta (seria podobnych struktur)

Rysunek 190 
UWAGA: Nawet jeśli obrazy weryfikacyjne będą pokazywać serię podobnych struktur,
wspomniana powyżej metoda gwarantuje, że nie pojawią się żadne niedopasowania, ponieważ
wartość graniczna fuzji dla etapu weryfikacji zostanie zmniejszona do 5 mm. 

Nie należy używać markerów znajdujących się na skórze pacjenta do oznaczenia kręgów.
Kąt, pod którym wykonywane są zdjęcia, może być przyczyną błędnej interpretacji.

Stosowanie izocentrum wirtualnego
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24.3.2 Weryfikacja w połączeniu z izocentrum wirtualnym

Informacje ogólne

Weryfikacja służy sprawdzeniu, czy pacjent został ułożony we właściwej pozycji terapeutycznej.
Nawet jeśli w obrazach korekcyjnych zastosowano izocentrum wirtualne, weryfikujące obrazy
rentgenowskie są zawsze wykonywane w położeniu izocentrum. Jeśli izocentrum wirtualne
zostało użyte z powodu niedostatecznej liczby widocznych struktur kości obok PTV, w obrazach
weryfikacyjnych struktur tych będzie zbyt mało.

Ostrzeżenie
Niedostatek widocznych struktur kości może doprowadzić do tego, iż fuzja obrazów
weryfikacyjnych będzie niemożliwa. W takim przypadku firma Brainlab radzi, aby zachować
położenie określone przez obrazy korygujące, odrzucając w ten sposób błędne informacje
stworzone w toku procedury weryfikacji.
UWAGA: Jeśli do korekty promieni Rentgena zostało użyte izocentrum wirtualne, etap weryfikacji
może być mniej precyzyjny niż w przypadku pierwszej fuzji. Sytuację tę należy wziąć pod uwagę
szczególnie, gdy na obrazach weryfikacyjnych widoczne są jedynie nieliczne struktury kostne. 
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24.4 Rozwiązywanie problemów dot. automatycznego
wykrywania markerów

Informacje ogólne

Jeśli za pomocą funkcji automatycznego wykrywania markerów nie można odnaleźć ich na
obrazach, możliwe jest zintensyfikowanie okienkowania obrazów w celu zwiększenia
prawdopodobieństwa wykrycia tych markerów.

Ręczne wyrównywanie markerów

Jeśli automatyczne wykrywanie markerów nie powiedzie się, szybszą metodą może okazać się
ich ręczne wyrównanie.

Przebieg procedury

1. Przejść do trybu okienkowania.

2.

Utworzyć na ekranie prostokąt poprzez kliknięcie i przeciągnięcie prawym przyciskiem
myszy.
Aby ulepszyć jakość obszaru objętego przez prostokąt, oprogramowanie przeprowadzi
automatyczne okienkowanie. Inne sposoby modyfikacji okienkowania można znaleźć w
rozdziale str. 455.

Jeśli uzyskiwane wyniki często bywają niezadowalające, można zmodyfikować ustawienia
generatora rentgenowskiego. Zazwyczaj ustawienie wyższej energii pozwala osiągnąć lepszy
wynik.

Rozwiązywanie problemów dot. automatycznego wykrywania markerów

468 Kliniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.2 ExacTrac Wer. 6.5



24.5 Rozwiązywanie problemów dot. wykrywania
termowizyjnych markerów naskórnych

Informacje ogólne

W systemie ustawiania pozycji ciała pacjenta ExacTrac firmy Brainlab mogą pojawić się
niejednoznaczności w wyniku nieprecyzyjnego umieszczenia markera. Rozdział ten wyjaśnia
zasadę algorytmu wykorzystywanego przez ExacTrac do wykrywania położenia markerów oraz
przyczyny powstawania niejednoznaczności. Ponadto zawarte w nim zostały również wskazówki
pomagające uniknąć niejednoznaczności podczas użytkowania.
UWAGA: ExacTrac może wyeliminować niejednoznaczności w wykrywaniu markerów za pomocą
podczerwieni poprzez porównanie widocznych markerów ze zbiorem referencyjnym tomografu
komputerowego (jeśli w zestawie TK dostępne są markery). Metoda ta działa tak długo, jak długo
ExacTrac jest w stanie rozpoznawać pacjenta. Wyeliminowanie niejednoznaczności stanie się
niemożliwe, gdy ExacTrac utraci możliwość rozpoznawania pacjenta, czego przyczyną są
znaczące różnice pomiędzy układem markerów a referencyjnym zestawem TK. 
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24.5.1 Zasady wykrywania markerów naskórnych

Informacje ogólne

Wszystkie sygnały markera (podczerwień odbijana od powierzchni markera naskórnego) są
zapisywane w formie elektronicznej na chipie CCD kamery. Przed wykryciem sygnałów przecinają
się one w ognisku, jak pokazano na Rysunek 191.

Odbieranie sygnałów markera

①

②

③

④

Rysunek 191 

Nr Element

① Marker

② Ognisko kamery

③ Projekcja markerów na chipie CCD kamery

④ Kamera termowizyjna

ExacTrac oblicza położenie markerów w przestrzeni 3D poprzez uwzględnienie ogniska obu
soczewek kamery. Jedna soczewka kamery może obliczyć jedynie linię wirtualną, w której
umieszczony jest marker. Linia ta ma swój początek w uzyskanym położeniu markera na chipie
CCD i przechodzi przez ognisko. Pojedyncza soczewka kamery pokazuje wiele możliwych
położeń markera wzdłuż linii wirtualnej, jak pokazano na Rysunek 192:

Rysunek 192 

Rozwiązywanie problemów dot. wykrywania termowizyjnych markerów naskórnych
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Obliczanie dokładnego położenia 3D

Druga kamera ExacTrac określa pozostały stopień swobody w punkcie przecięcia dwóch linii
wirtualnych. W ten sposób możliwe jest obliczenie dokładnego położenia 3D markera, jak
pokazano na Rysunek 193:

Rysunek 193 
ExacTrac potrzebuje kilku markerów w celu zwiększenia dokładności procedury układania
pacjenta we właściwej pozycji oraz wykrywania dodatkowych ruchów ciała, takich jak skręty czy
obroty itp. Zastosowanie dodatkowych markerów pomoże stworzyć układy, które dają liczne
możliwości rekonstrukcji danych położeń markera. W przypadku gdy dwa markery znajdują się w
tej samej płaszczyźnie 2D co ogniska obydwu soczewek kamery wszystkie cztery linie przecinają
się, a ustawienie markera możliwe jest przy każdym przecięciu linii obliczanych wirtualnie z
położeń markera na chipie CCD poprzez ognisko (Rysunek 194).

①

②

Rysunek 194 

Nr Opis

① Faktyczne położenie markera

② Położenie alternatywne przy podobnych uzyskanych danych
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24.5.2 Automatyczne rozstrzyganie niejednoznaczności

Informacje ogólne

ExacTrac porównuje wszystkie możliwe położenia markera wykryte za pomocą systemu kamery
termowizyjnej, faktyczne oraz możliwe położenie markerów zależne od niejednoznaczności za
pomocą wewnętrznej listy referencyjnej programu, tabeli LUT. Tabela LUT zawiera rzeczywiste
położenie markerów określone za pomocą poniższych przykładów:
• Stosowanie oryginalnych danych z tomografu 3D.
• Poprzez zachowanie układów markerów pacjenta, w których nie występują niejednoznaczności

wykryte przez system kamery, np. podczas początkowego ułożenia pacjenta na symulatorze.

Procedura wykluczania

Automatyczne procedury oprogramowania odrzucają wszystkie wyliczone pozycje markera, które
nie odpowiadają tabeli LUT (Rysunek 195). W ten sposób większość możliwych
niejednoznaczności zostaje automatycznie wykluczona.

① ②

Rysunek 195 

Nr Opis

① Położenia markerów pochodzące z tomografu lub symulacji

② Bieżące markery (czarne) oraz inne położenia spowodowane niejednoznacznościami
(białe) zgodnie z wyliczeniami systemu kamery na podczerwień

Przyczyny pozostałych niejednoznaczności

Niejednoznaczności mogą pojawić się w wyniku symetrycznego ułożenia markerów, jak pokazano
na Rysunek 196:

Rozwiązywanie problemów dot. wykrywania termowizyjnych markerów naskórnych
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①

Rysunek 196 

Nr Opis

① Brak unikalnego określenia dokładnej wartości obrotu

Ostrzeżenie
Unikać symetrycznego rozmieszczania markerów.
Niejednoznaczności mogą pojawić się w wyniku przesunięcia spowodowanego przez którykolwiek
z poniższych czynników:
• nieprecyzyjne ponowne umieszczenie markerów,
• przesunięcia skóry spowodowane różną współzależnością pomiędzy markerami,
• nieprecyzyjne ustawianie (ponowne ustawienie) pacjenta.

①

Rysunek 197 

Nr Opis

① Brak możliwości wyrównania

Ostrzeżenie
Ostrożnie i precyzyjnie umieścić markery. Do umieszczenia markera wybrać partię skóry,
która jest możliwie jak najmniej ruchoma.

Niejednoznaczności spowodowane ukrytymi/niewidocznymi markerami

Aby zapewnić poprawne wykrywanie i pozycjonowanie termowizyjne pacjenta, widocznych musi
być przynajmniej 5 markerów termowizyjnych do układu pozycjonowania do radiochirurgii
bezramowej i układu pozycjonowania ET oraz 4 markery naskórne do terapii opartych na
markerach naskórnych.
Zaleca się stosowanie 5–8 markerów naskórnych podczas badania TK.
Niejednoznaczności mogą być spowodowane:
• zastosowaniem mniejszej liczby markerów,
• uszkodzeniem jednego markera lub odbijaniem przez marker w niewystarczającym stopniu,
• zakrywaniem ciała pacjenta przez drugi marker,
• zakrywaniem jednego markera przez drugi,
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• blokowaniem markerów w polu widzenia kamery przez gantrę akceleratora liniowego, np. w
przypadku pacjentów z gruczołem krokowym ze markerami umieszczonymi na klatce
piersiowej.

①

Rysunek 198 

②

Rysunek 199 

Nr Opis

① Markery ukryte przez ciało pacjenta

② Jeden marker schowany za drugim

Ostrzeżenie
Ostrożnie zebrać markery i wymienić uszkodzone lub słabo widoczne.

Rozwiązywanie problemów dot. wykrywania termowizyjnych markerów naskórnych
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24.6 Akcelerator liniowy Elekta nie wykonuje
polecenia Beam On

Informacje ogólne

Jeżeli w systemie ExacTrac wystąpi usterka (np. awaria oprogramowania) i polecenie Beam On
jest zahamowane, należy ponownie uruchomić usługi ExacTrac (patrz str. 112), a następnie
ExacTrac.
Jeżeli blokada zewnętrzna pozostanie aktywna z powodu awarii systemu ExacTrac (ponowne
uruchomienie nie jest możliwe), należy ustawić przełącznik obejścia wkładki ET LIN w pozycji On.
Patrz str. 71.
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Akcelerator liniowy Elekta nie wykonuje polecenia Beam On
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25 INFORMACJE NA TEMAT
LICENCJI

25.1 Udzielanie licencji
25.1.1 GNU GPL

ExacTrac jest oprogramowaniem prawnie zastrzeżonym. Oprogramowanie ExacTrac chronione
jest prawami autorskimi. Poza oprogramowaniem ExacTrac inne programy zainstalowane także
na stacji roboczej ExacTrac podlegają także powszechnej licencji publicznej GNU.
Oprogramowanie prawnie zastrzeżone oraz oprogramowanie wolne są stosowane zgodnie z
punktem mówiącym o „zwyczajnym gromadzeniu” zdefiniowanym przez GNU GPL.
Pełny wykaz warunków dla powszechnej licencji publicznej GNU można znaleźć pod adresem:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

25.1.1 OFFIS DCMTK Dicom Dumper
Oprogramowanie ExacTrac zawiera oprogramowanie stworzone przez Offis e.V. Szczegółowe
informacje dotyczące praw autorskich można znaleźć pod adresem: http://dicom.offis.de/
dcmtk.php.en.
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26 ANEKS
26.1 Ikony stanu

OK

Gdy ta ikona jest widoczna, izocentrum jest w zaplanowanej pozycji tera-
peutycznej.
Ta ikona jest wyświetlana, jeżeli długość wektora translacyjnego (który jest
wektorem wynikowym przesunięcia w kierunku pionowym, wzdłużnym i
bocznym) jest poniżej wartości progowych dla dokładności translacyjnej
zdefiniowanej w ustawieniach pacjenta, a nie dla każdego pojedynczego
przesunięcia. Dodatkowo każdy z kątów Long., Lat. i Couch Angle musi
być mniejszy niż wartości progowe IR dla kątów zdefiniowane w ustawie-
niach pacjenta.
Wiązka terapeutyczna nie powinna być aktywowana, dopóki nie zostanie
wyświetlona ikona OK.
UWAGA: W przypadku przesunięć znak OK zależy od długości wektora i
pasków odległości dla poszczególnych wartości. Może być tak, że wszyst-
kie paski odległości pokazują OK, ale ikona OK nie jest wyświetlona. W ta-
kim przypadku należy ręcznie przesunąć stół bliżej położenia 0. 

Failed

Ikona ta wskazuje czynność, które nie mogła zostać pomyślnie zakończo-
na.

Status/Ostrzeżenie

Ikona ta występuje w tekście komunikatów stanu i ostrzegawczych.

Zielona oznacza pomyślne przeprowadzenie
schematu postępowania – wszystko jest dobrze.

Żółta sygnalizuje przestrogę lub konieczność
sprawdzenia wyniku.
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Czerwona sygnalizuje zagrożenie.

Reduced Accuracy

Ta ikona sygnalizuje zredukowaną dokładność pozycjonowania translacyj-
nego. Granica dla markerów naskórnych może zostać dostosowana w us-
tawieniach pacjenta (patrz str. 145). Wartości domyślne stosowane są dla
układów pozycjonujących (patrz str. 199).

Low Accuracy

Ta ikona sygnalizuje niewystarczającą dokładność pozycjonowania transla-
cyjnego. Granica dla markerów naskórnych może zostać dostosowana w
ustawieniach pacjenta (patrz str. 145). Wartości domyślne stosowane są
dla układów pozycjonujących (patrz str. 199).

Press Enable Button

Jedna z poniższych ikon jest wyświetlana, gdy system jest gotowy do automatycznego
pozycjonowania stołu:

Za pomocą przycisków aktywacji na manipulatorze stołu Exact/ETR.

Za pomocą interfejsu do kontroli stołu ADI systemu ExacTrac dla True-
Beam.

Za pomocą manipulatora firmy Brainlab.

Bardziej szczegółowe informacje na temat automatycznego pozycjonowania stołu można znaleźć
w rozdziale str. 74.

Ikony stanu
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Press Enable Key

Ta ikona jest wyświetlana, gdy system jest gotowy do automatycznego po-
zycjonowania stołu Exact/ETR. Ikona ta jest wyświetlana tylko w sytua-
cjach, kiedy pozycjonowanie może zostać przeprowadzone spoza sali te-
rapeutycznej. Bardziej szczegółowe informacje na temat automatycznego
pozycjonowania stołu można znaleźć w rozdziale str. 74.

Press Trigger Button

Kiedy jest wyświetlana jedna z tych ikon, akwizycję obrazu
rentgenowskiego można przeprowadzić po naciśnięciu
spustu wyzwalania rentgenogramów lub przycisku rentge-
nogramu na konsoli ExacTrac.

Couch Moving

Migająca ikona ostrzegawcza jest wyświetlana podczas automatycznego
ruchu stołu, gdy używany jest stół Exact/ETR. Bardziej szczegółowe infor-
macje na temat automatycznego pozycjonowania stołu można znaleźć w
rozdziale str. 74.

Proceed with X-Ray

Po wstępnej konfiguracji na podstawie markerów naskórnych w podczer-
wieni ikona ta wskazuje, że należy użyć korekcji RTG do skorygowania po-
zycji pacjenta. Ikona ta nie jest wyświetlana, jeśli konfiguracja oprogramo-
wania ExacTrac nie obejmuje korekcji RTG.

Proceed with Verification

Po ułożeniu pacjenta na podstawie korekcji rentgenowskiej ikona ta sygna-
lizuje, że należy wykonać weryfikację rentgenowską (lub monitorowanie
rentgenowskie) pozycji pacjenta. Ikona ta jest także wyświetlana, jeśli
przesunięcie korekcji wstępnie określone przez system przekracza 20 mm
lub jeśli stół został obrócony w polu niewspółpłaszczyznowym. Zaleca się
weryfikację RTG w tych wszystkich sytuacjach. Ikona ta nie jest wyświetla-
na, jeśli konfiguracja oprogramowania ExacTrac nie obejmuje korekcji
RTG.
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X-Ray Trigger Disabled

Spust wyzwalania rentgenogramów lub przycisk rentgeno-
gramu jest nieaktywny, ponieważ pacjent nie znajduje się
w pozycji terapeutycznej.

Detecting Body Markers

ExacTrac wykrywa teraz markery naskórne w po-
lu widzenia kamery termowizyjnej.

Frameless Positioning Array

Podczas bezramowego zabiegu radiochirurgicznego (patrz str. 183) Exac-
Trac wymaga bezramowego układu pozycjonowania. Można go wybrać
automatycznie w opcji Patient Settings dla danych zlokalizowanych lub
ręcznie dla wszystkich innych terapii czaszkowych.

IR Tool Not Detected

ExacTrac nie wykrywa konfiguracji markerów termowizyjnych pacjenta.

Alert

ExacTrac wykrył czynność zakończoną niepowodzeniem.

Ikony stanu
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Widoczne narzędzie

Układ wyświetlony na ikonie jest wi-
doczny dla systemu ExacTrac.

Store IR Reference

Podczas rozpoczynania monitorowania termowizyjnego ta ikona wskazuje,
że odniesienie termowizyjnych markerów naskórnych musi zostać zapisa-
ne, aby można było przeprowadzić monitorowanie pacjenta za pomocą ter-
mowizji.

Rotational Deviation

Podczas pozycjonowania ta ikona jest wyświetlana, jeżeli dokładność rota-
cyjna (wzdłużna, poprzeczna i kąt stołu) jest zmniejszona. Limit jest zdefi-
niowany w ustawieniach pacjenta.

Podczas pozycjonowania ta ikona jest wyświetlana, jeżeli dokładność rota-
cyjna (wzdłużna, poprzeczna i kąt stołu) jest niska. Limit jest zdefiniowany
w ustawieniach pacjenta.

Robotics Ready

Moduł Robotics jest gotowy do ruchu.
Gdy używane jest okno dialogowe Manual Tilt, należy kliknąć przycisk ru-
chu, aby aktywować ruch modułu Robotics.

Blokada Robotics

Moduł Robotics jest zablokowany za pomocą opcji Lock All.
Ruch nie jest możliwy, dopóki blokada Lock All nie zostanie zdjęta przez
użytkownika.
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Blokada Robotics

Moduł Robotics jest zablokowany za pomocą opcji Service Lock.
Ruch nie jest możliwy, dopóki blokada Service Lock, a następnie Lock
All nie zostanie zdjęta przez użytkownika.

Ikony stanu
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26.2 Komunikaty: ostrzeżenia, błędy, pytania,
wskazówki

Komunikaty ostrzegawcze

Komunikat

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. (Kąt
unieruchomienia pacjenta z planu DICOM (<XX>°) różni się o ponad 5 stopni od zaplanowanego
kąta stołu otrzymanego przez ADI (<YY>°). Nie zaleca się kontynuowania leczenia.)

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. (Przed zatwier-
dzeniem należy upewnić się, że plan w ExacTrac odpowiada planowi w systemie MOSAIQ. Na-
leży nacisnąć „Yes”, aby przejść do zatwierdzania. Nacisnąć „No”, aby powrócić do okna dialo-
gowego „Beam Mapping”.)

The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erro-
neous. Continue anyway? (Wybrany pacjent był leczony za pomocą systemu ExacTrac w wersji
<XX>. Wynik PDF może być niepoprawny. Kontynuować?)

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. (Wydaje się, że manipulator był aktywowany przed otwarciem okna dialogowe-
go Robotic Tilt. Proszę zwolnić manipulator i ponownie wejść w okno dialogowe. Jeżeli problem
utrzymuje się, proszę sprawdzić połączenia za pomocą przewodów lub wezwać pomoc technicz-
ną firmy Brainlab.)

Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (Konfiguracja markerów jest syme-
tryczna z pewnym poziomem bezpieczeństwa. Nie można wykluczyć niejednoznaczności dopa-
sowania. Nie zaleca się leczenia pacjenta!)

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? (Plan radioterapii DICOM RT został zmieniony po
imporcie. Data i godzina przygotowania planu nie pasują do zaimportowanego planu. Czy nadal
chcesz otworzyć pliki pacjenta?)

Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (Kopiowanie danych
może potrwać kilka minut. Czy chcesz kontynuować?)

Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (Do-
celowy folder już istnieje. Dane zostaną nadpisane. Czy chcesz kontynuować?)

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 prob-
lem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Wydaje się, że mani-
pulator był aktywowany przed przejściem do trybu pozycjonowania. Tryb pozycjonowania auto-
matycznego zostanie wyłączony. Proszę zwolnić manipulator i ponownie wejść w tryb pozycjo-
nowania. Jeżeli problem utrzymuje się, proszę sprawdzić połączenia za pomocą przewodów lub
wezwać pomoc techniczną firmy Brainlab.)

Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (Krzyżak referen-
cyjny przemieścił się. Proszę ponownie wczytać dane pacjenta i jeszcze raz rozpocząć pozycjo-
nowanie.)

Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Dla tego pacjenta uruchomiona jest objętość zaintere-
sowania. Ta wersja systemu ExacTrac nie zawiera licencji na „objętość zainteresowania”. Ta
funkcja zostanie wyłączona.)

It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (Zdecydowanie zaleca
się sprawdzenie zastosowanego przesunięcia pod kątem wiarygodności!)
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Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Proszę zauważyć, że stosowanie parametrów okienkowania wpływa na wynik
automatycznej fuzji obrazów.)

Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Proszę upewnić się, że pacjent jest w ostatecznym ułożeniu do
akwizycji obrazów CBCT. Przesunięcie korekcyjne zostanie zastosowane w odniesieniu do tego
ułożenia.)

Infrared Tool not visible. Please retry. (Narzędzie termowizyjne nie jest widoczne. Proszę spró-
bować ponownie).

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.
(System OBI zastosował offset przed akwizycją, aby uniknąć zderzenia ze stołem. Proszę upew-
nić się, że zachowana pozycja jest pozycją z offsetem. W przeciwnym razie doprowadzi to do
niepoprawnego określenia pozycji terapeutycznej.)

Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (Codzienna kontrola nie powiodła się. Czy chcesz kontynuo-
wać i przeprowadzić kalibrację ponownie? Odpowiedź „YES” unieważni aktualną kalibrację.)

Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Według ustawień
pacjenta, pozycjonowanie jest wykonywane na podstawie „Stent Detection”. Ta wersja systemu
ExacTrac nie ma odpowiedniej licencji. Zmieniono pozycjonowanie na opcję „Bony anatomy”.)

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? (Położenie izocentrum, które ma zostać zdefiniowane,
znacząco różni się od obecnie zachowanego położenia izocentrum. Należy upewnić się, że fan-
tom izocentryczny rzeczywiście jest w prawidłowym położeniu. Czy kontynuować kalibrację?)

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! (Kalibracja kamery została
przeprowadzona daleko od izocentrum, co może skutkować niską dokładnością w pobliżu izo-
centrum. Proszę ponownie skalibrować kamery termowizyjne dla bezpieczeństwa!)

Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please cali-
brate couch first. (Stół nie jest skalibrowany: pozycjonowanie fantomu do kalibracji rentgenow-
skiej nie będzie możliwe. Należy najpierw skalibrować stół.)

Patient could not be loaded! (Nie można wczytać plików pacjenta!)

Specified folders on left and right side are identical. (Podane foldery po lewej i prawej stronie są
identyczne.)

Additional comment was modified. Save changes? (Dodatkowy komentarz został zmodyfikowa-
ny. Zapisać zmiany?)

WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (OSTRZEŻENIE! Otrzymano komunikat „Patient Opened” przez interfejs ADI. Do tego pla-
nu zmapowanych jest wiele planów w systemie ExacTrac!)

There are no Body Markers defined for this patient. (Dla tego pacjenta nie zdefiniowano żadnych
markerów naskórnych.)

Do you really want to change assignment of PTVs? (Zmienić przypisanie dla obszarów PTV?)

Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Ziden-
tyfikowano tylko <XX> marker(y). Należy nie definiować markerów wcale lub zdefiniować więcej
niż trzy.)

No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Nie zdefiniowano markerów
naskórnych. Możliwa będzie tylko korekcja rentgenowska.)

Copying from the same selected isocenter is not possible. (Kopiowanie z tego samego wybrane-
go izocentrum nie jest możliwe.)

Komunikaty: ostrzeżenia, błędy, pytania, wskazówki
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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? (Dla obecnie wybranego
izocentrum są już zdefiniowane markery. Te markery zostaną utracone, gdy procedura kopiowa-
nia zostanie wykonana. Czy chcesz kontynuować?)

<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (Skopiowano <XX> markery(-
ów). Proszę zweryfikować ich współrzędne.)

Do you really want to change the assigned Physician? (Zmienić przypisanego lekarza?)

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. (Nie można uruchomić blo-
kady „Lock All”. Ruch został przerwany. Należy upewnić się, że moduł Robotics jest podłączony
do zasilania i włączony. Jeżeli problem się utrzymuje, należy skontaktować się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab.)

The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Oprogramowanie
wykryło problem z limitem czasu. Nie zaleca się kontynuowania pracy!)

Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (Stół nie wykonuje żadnych ru-
chów! Należy sprawdzić komunikację ze stołem!)

Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Pacjent został
przesunięty podczas ruchu stołu lub stół porusza się w niewłaściwym kierunku!)

The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (Pacjent jest obrócony o ponad 15° względem
prawidłowego ułożenia lub wystąpiła niejednoznaczność dopasowania! Nie zaleca się leczenia
pacjenta!)

Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (Stół nie
jest skalibrowany do ruchu automatycznego, choć istnieje interfejs stołu!)

Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent uninten-
ded irradiation! (Blokada wiązki terapeutycznej zostanie wyłączona. Należy upewnić się, że ak-
celerator liniowy jest wyłączony, aby zapobiec niezamierzonemu napromienieniu!)

Tool already exists. Overwrite? (Narzędzie już istnieje. Nadpisać?)

Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (Definicja narzędzia zostanie utracona. Czy
chcesz teraz wyjść?)

Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Ostrzeżenie: nie można
utworzyć folderu sesji (<folder>). Zapisywanie jest nieaktywne.)

Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Blokada
wiązki zostanie zdjęta. Proszę wyłączyć wiązkę terapeutyczną przed zmianą pozycji.)

Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Blokada wiązki zostanie
zdjęta. Podawanie wiązki terapeutycznej będzie kontynuowane.)

<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<Narzędzie> będzie
widoczne na obu rentgenogramach! Czy chcesz kontynuować?)

There are no markers defined. (Nie zdefiniowano markerów.)

Couch moves in wrong direction! (Stół porusza się w niewłaściwym kierunku!)

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? (Przesunięcie względem odniesie-
nia zewnętrznego przekracza 20 mm przynajmniej w jednym wymiarze. Należy upewnić się, że
pacjenta ułożono prawidłowo. Czy chcesz kontynuować?)

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? (Przesunięcie względem ułoże-
nia referencyjnego przekracza 20 mm przynajmniej w jednym wymiarze. Należy upewnić się, że
pacjenta ułożono prawidłowo. Czy chcesz kontynuować?)

Tilt Device Calibration aborted. (Przerwano kalibrację urządzenia do przechylania.)
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Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac ap-
plication before restart services. (Nie można uruchomić usług ponownie, ponieważ aplikacja
ExacTrac wciąż jest uruchomiona. Należy zamknąć aplikację ExacTrac przed ponownym uru-
chomieniem usług.)

Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Nie udało się nawiązać połączenia z systemem R&V. Należy spraw-
dzić, czy połączenie sieciowe ma status OK i czy jest prawidłowo skonfigurowane. Próbować po-
nownie?)

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. (Ustawienia dokładności
pozycjonowania zostały przywrócone do ustawień domyślnych ze względu na wykryte niespój-
ności. Należy zweryfikować wartości i odpowiednio je dostosować, jeśli to konieczne. Więcej in-
formacji znajduje się w plikach dziennika.)

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. (Wzór markerów wykrywania nie odpowiada marke-
rom referencyjnym zdefiniowanym na skanie TK. Zaplanowane wyrównanie 6D nie może być
przeprowadzone zgodnie z zamierzeniem. Należy nacisnąć „Cancel”, aby porzucić procedurę
pozycjonowania. Należy nacisnąć „OK”, aby przejść do „dopasowania środka ciężkości” 3D. Na-
leży upewnić się, że ograniczenia tego podejścia są w pełni zrozumiałe.)

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 proce-
dure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have under-
stood the limitations of this approach. (ExacTrac nie mógł obliczyć unikalnego dopasowania po-
między markerami referencyjnymi zdefiniowanymi na skanie TK a markerami wykrytymi na pod-
stawie obrazów rentgenowskich. Należy nacisnąć „Cancel”, aby porzucić procedurę pozycjono-
wania. Należy nacisnąć „OK”, aby przejść do „dopasowania środka ciężkości” 3D. Należy upew-
nić się, że ograniczenia tego podejścia są w pełni zrozumiałe.)

Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Proszę potwierdzić, że PerfectPitch jest wy-
poziomowany (przechył wzdłużny/boczny = 0°)!)

Komunikaty błędu

Komunikat

AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Otrzymano błąd
AuthenticationFailed. Nie można nawiązać połączenia z aplikacją terapeutyczną.)

Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. (Nie można nawiązać połączenia z aplikacją terapeutyczną. Otrzymano
błąd MaxUsers. Aplikacja musi zostać uruchomiona ponownie.)

UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Ver-
sion? (Otrzymano błąd UnknownRequest. Czy aplikacja terapeutyczna obsługuje wymaganą
wersję interfejsu ADI?)

No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Nie znaleziono pliku narzę-
dzi dla <układu>. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (Wczytany skan CBCT nie jest tym związanym z korekcją, która ma zostać odtwo-
rzona. Czy kontynuować odtwarzanie?)

Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Wciśnięto jedno-
cześnie kilka przycisków aktywacji ruchu. Ruch został dezaktywowany.)

Unable to store Summary file. (Nie można zachować pliku podsumowania.)

No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Nie znaleziono użytkow-
ników. Administratorzy mogą tworzyć użytkowników z poziomu User Manager.)

Komunikaty: ostrzeżenia, błędy, pytania, wskazówki
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Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Nie można znaleźć wykonywalnego konwertera Dicom2Chunk. Proszę podać lokali-
zację konwertera Dicom2Chunk.)

No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Nie wybrano planu. Proszę wybrać
przynajmniej jeden plan DICOM.)

Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Plan <nazwaplanu>
jest już zaimportowany. Proszę usunąć najpierw zaimportowany plan.)

Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (Nie znaleziono
wykonywalnego DICOM Dump. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Pacjent nie ma danych DICOM.
Przesłanie do systemu MOSAIQ nie jest możliwe.)

Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Przesłanie do systemu
MOSAIQ jest możliwe tylko wtedy, gdy kąt stołu jest mniejszy niż 5 stopni!)

Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual
table positioning! (Automatyczny ruch stołu jest możliwy tylko w przypadku terapii WSPÓŁPŁA-
SZCZYZNOWYCH. Proszę zastosować ręczne pozycjonowanie stołu!)

Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Akwi-
zycja odniesienia termowizyjnego nie powiodła się. Należy przygotować co najmniej 4 markery
widoczne dla systemu.)

Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Akwizycja odniesienia ter-
mowizyjnego nie powiodła się. Proszę unikać poruszania markerów.)

The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Pozycja środkowa mo-
dułu Robotics jest nieprawidłowa. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Ruch nie może zostać wykonany przez moduł Robotics. Pozy-
cja docelowa nie została osiągnięta. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brain-
lab.)

The scheduled Robotics position is not valid. (Zaplanowane położenie modułu Robotics jest nie-
prawidłowe.)

Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Ruch został przerwany.
Pozycja docelowa nie została osiągnięta.)

Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Ruch nie jest możliwy, gdy moduł Robotics nie jest w pozycji startowej. Pozycja docelowa nie
została osiągnięta.)

An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Wystąpił błąd podczas próby ustalenia nowej pozycji środkowej modułu Robotics. Na-
leży skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab sup-
port. (Nie można wykonać ruchu do środka, ponieważ pozycja środkowa modułu Robotics jest
nieprawidłowa. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Robotics cannot serve the designated movement. (Moduł Robotics nie może wykonać wyzna-
czonego ruchu.)

Do you really want to re-initialize the device? (Czy ponownie wykonać inicjalizację urządzenia?)

Could not close device. (Nie można zamknąć urządzenia.)

Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (Kalibracja urządzenia jest nie-
prawidłowa. Należy ponownie przeprowadzić procedurę kalibracji).

Could not initialize device. (Nie można inicjalizować urządzenia.)

Please start automatic positioning. (Należy rozpocząć pozycjonowanie automatyczne.)
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Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Nie moż-
na połączyć się z usługą ElektaCommunicationService. Należy upewnić się, że usługa jest ak-
tywna i uruchomiona.)

Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Wczytywanie da-
nych pacjenta nie powiodło się. Dla tego pacjenta nie ma prawidłowych danych DICOM.)

Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Nie znaleziono pliku narzędzi
HNStar.tool. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Pacjent jest
zlokalizowany. Wczytywanie zostało przerwane, ponieważ nie ma licencji ET_FRAMELESS.)

Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Z powodu bra-
ku pamięci konieczne było dezaktywowanie objętości zainteresowania dla tego pacjenta.)

Source and destination folder must not be the same. (Folder źródłowy nie może być taki sam jak
folder docelowy.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (Pliki pacjenta
są obecnie zablokowane na innym komputerze i nie mogą być przeniesione.)

Patient has no treatment data. Export canceled. (Dla pacjenta nie ma danych terapeutycznych.
Anulowano eksport.)

No file types selected for R&V export. Export canceled. (Nie wybrano rodzajów pliku dla ekspor-
tu do systemu R&V. Anulowano eksport.)

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. (Nie można usunąć folderu doce-
lowego eksportu (<folder>). Należy zamknąć aplikacje odnoszące się do plików w folderze eks-
portu i podjąć ponowną próbę eksportu. Anulowano eksport do systemu R&V.)

R&V Export: Some files could not be copied. (Eksport do systemu R&V: nie można skopiować
pewnych plików.)

Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Błąd podczas eksportu do syste-
mu R&V. Nie można utworzyć lub skopiować plików.)

Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Nieprawidłowe ustawienia eksportu do systemu R&V. Należy sprawdzić usta-
wienia R&V w pliku ExacTrac ini lub skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (Płyta ET DXR nie jest pod-
łączona. Nie można inicjalizować urządzeń rentgenowskich.)

Unable to read flatpanel specification from ini. (Nie można odczytać specyfikacji paneli płaskich
z pliku ini.)

Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further informa-
tion. X-ray Generator remote control disabled. (Nie można inicjalizować interfejsu do zdalnej ob-
sługi generatora rentgenowskiego. Więcej informacji znajduje się w plikach dziennika. Wyłączo-
no zdalną obsługę generatora rentgenowskiego.)

Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Czujnik zderzeń w kamerze został aktywowany! Wykrywanie za
pomocą kamery może być niedokładne! Należy uzyskać wsparcie pomocy technicznej firmy
Brainlab.)

Approval was not successful. Patient loading is canceled. (Zatwierdzanie nie powiodło się. Anu-
lowano wczytywanie pacjenta.)

Unable to initialize patient. See log file for details. (Nie można inicjalizować pacjenta. Więcej in-
formacji znajduje się w plikach dziennika.)

Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Nie można wczy-
tać pliku terapii (<nazwapliku>)! Anulowano tworzenie podsumowania.)

Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (Ułożenie ciała pacjenta zmieniło się istotnie od chwili rozpoczęcia importu. Czy na
pewno kontynuować?)

Komunikaty: ostrzeżenia, błędy, pytania, wskazówki
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Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Nie można rozpo-
cząć kalibracji stołu. Należy upewnić się, że stół jest prawidłowo podłączony.)

Error during X-ray hardware initialization. (Błąd podczas inicjalizacji urządzeń rentgenowskich.)

The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (Działanie na tej
karcie nie powiodło się i nie zdefiniowano przypadku niepowodzenia!)

The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (Pliki wybranego pacjenta są obecnie zablokowane przez inny komputer. Aby
możliwa była anonimizacja, muszą zostać odblokowane.)

Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name. (Do-
celowy folder pacjenta już istnieje w katalogu kopii zapasowych! Proszę wybrać inną nazwę.)

Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Niepowodzenie kopiowania.
Pliki nie mogły zostać zapisane w katalogu docelowym.)

File <path> is write protected. Unable to change access rights! (<Ścieżka> pliku jest zabezpie-
czona przed zapisem. Nie można zmienić praw dostępu!)

Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Wczyty-
wanie pacjenta zostało dezaktywowane ze względu na nieprawidłową kalibrację termowizyjną.
Należy skalibrować system.)

Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Konwersja z współrzędnych wewnętrznych na zewnętrzne nie powiodła się! Nie należy
kontynuować. Proszę skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

It is recommended to perform localization again. (Zaleca się ponowne przeprowadzenie lokaliza-
cji.)

Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Nie
można odczytać z panelu płaskiego. Należy zamknąć ten kreator, sprawdzić połączenie i po-
nownie uruchomić kreator.)

An error occurred. Please start correction again. (Wystąpił błąd. Proszę ponownie rozpocząć ko-
rekcję.)

Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (Nie ustawiono pozycji fantomu
kalibracyjnego. Należy najpierw zdefiniować pozycję.)

The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (Nie można
zainicjalizować sterownika DLL modułu Robotics. Należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.)

No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again.
(Brak połączenia z modułem zdalnego sterowania dla Robotics. Należy sprawdzić połączenie i
spróbować ponownie.)

No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Wydaje się, że nie jest podłączone żadne urządzenie. Należy upewnić się, że mo-
duł Robotics jest podłączony do zasilania i jest włączony.)

The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (Bateria modułu Robotics wy-
czerpała się. Moduł Robotics nie będzie mógł się poruszać.)

Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Automa-
tyczna kalibracja lub inicjalizacja nie powiodła się. Należy nacisnąć „Retry”, aby ponowić inicjali-
zację, lub „Cancel”, aby anulować.)

Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (Urzą-
dzenie jest nieaktywne ze względów bezpieczeństwa. Należy nacisnąć „OK”, aby kontynuować.
Należy nacisnąć „ESC”, aby przerwać automatyczne ustawianie.)

Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Automatyczne wyrównywanie nie
powiodło się. Należy sprawdzić ustawienia urządzenia lub ułożenie pacjenta.)

Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and res-
tart the calibration. (Wykryto kąty większe niż 0,2°. Proszę przesunąć fantom izocentryczny do
położenia izocentrum i ponownie rozpocząć kalibrację.)
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Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Nie można inicjalizować akwizycji
rentgenogramów. Więcej informacji znajduje się w plikach dziennika.)

Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (Niewłaściwy DLL
dla modułu izocentrycznego lub brak DLL. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.)

Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte alig-
ned. It is NOT safe to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (Wykryto prob-
lemy z połączeniem dla połączenia z ADI. Otrzymana etykieta </YKomunikat> nie jest wyrówna-
na dla 2 bajtów. Kontynuowanie leczenia NIE jest bezpieczne. Należy skontaktować się z pomo-
cą techniczną firmy Brainlab!)

Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (Rotacja (<XX>°) poza zakre-
sem. Dozwolone wartości to -360 … +360.)

Could not open com port. Please check settings. (Nie można otworzyć portu komunikacyjnego.
Proszę sprawdzić ustawienia.)

Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treat-
ment. Please call Brainlab support for further assistance. (Wewnętrzna usterka kontrolerów ru-
chu. Należy ręcznie zablokować moduł Robotics, aby kontynuować leczenie pacjenta. Należy
uzyskać wsparcie pomocy technicznej firmy Brainlab.)

CBCT data not in R&V system. (Danych CBCT nie ma w systemie R&V.)

Could not create CBCT Volume Data. (Nie można utworzyć danych objętościowych CBCT.)

Could not find a log file for current plan. (Nie można znaleźć pliku dziennika dla bieżącego pla-
nu.)

Tool is not visible!! (Narzędzie nie jest widoczne!)

Error during write operation. (Błąd podczas zapisywania.)

Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Inicjalizacja Acrobat Rea-
der nie powiodła się. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Błąd podczas tworzenia pliku
PDF. Plik PDF (<ścieżkaPDF>) nie jest dostępny.)

Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Nieobsługiwany wyjątek w LoadSliceImage()!)

Invalid logfile. (Niewłaściwy plik dziennika.)

Logfile could not be loaded. (Nie można wczytać pliku dziennika.)

Source folder does not exist. (Folder źródłowy nie istnieje.)

Destination folder could not be created. (Nie można utworzyć folderu docelowego.)

<patientname> could not be copied to <destination>. (Nie można skopiować <nazwapacjenta>
do <folder docelowy>.)

Files could not be copied. (Nie można skopiować plików.)

Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Nie można inicjalizować automatycznej blokady wiązki terapeutycznej. Monitorowanie pacjenta
zostanie wyłączone.)

Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Nie można zamknąć interfejsu automatycznej blokady
wiązki terapeutycznej. Informacje o ręcznym aktywowaniu interfejsu akceleratora liniowego pod-
ano w instrukcji obsługi.)

No valid ExacTrac license found! (Nie znaleziono ważnej licencji ExacTrac!)

No tool files found! Please check path. (Nie znaleziono plików narzędzi! Proszę sprawdzić usta-
wienia.)

No functional Linac Interface. (Brak działającego interfejsu akceleratora liniowego.)

Please calibrate X-ray first. (Najpierw należy skalibrować aparat RTG.)

Komunikaty: ostrzeżenia, błędy, pytania, wskazówki
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Could not switch to continuous mode. (Nie można przełączyć się na tryb ciągły.)

Unsupported Correction Mode (Nieobsługiwany tryb korekcji.)

Unhandled exception during couch calibration! (Nieobsługiwany wyjątek podczas kalibracji sto-
łu!)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Pliki wybranego pacjenta są obecnie zablokowane przez inny komputer. Aby możliwe
było wykonanie kopii zapasowej, muszą zostać odblokowane.)

Treatment file could not be saved. (Nie można zapisać pliku terapii.)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Pliki wybranego pacjenta są obecnie zablokowane przez inny komputer. Aby możli-
we było wykonanie nadpisanie danych, muszą zostać odblokowane.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (Pliki pacjenta
są obecnie zablokowane na innym komputerze i nie mogą zostać usunięte.)

Error occurred during Dicom export: (Wystąpił błąd podczas eksportu DICOM:)

Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Nie można znaleźć
narzędzia <narzędzie>. Należy uzyskać wsparcie pomocy technicznej firmy Brainlab.)

Couch Move Cancelled. (Anulowano ruch stołu.)

No 4DC address entered. (Nie nastąpiło przejście do adresu 4DC.)

Invalid port entered (default: 56050). (Nastąpiło przejście do niewłaściwego portu (domyślnie:
56050).)

No description entered. (Brak wejścia do opisu.)

Invalid ID entered (default: 3263). (Nastąpiło przejście do niewłaściwego ID (domyślnie: 3263).)

TCP/IP connect failed. (Połączenie z TCP/IP nie powiodło się.)

TCP/IP disconnect failed. (Rozłączenie z TCP/IP nie powiodło się.)

ERROR: Error during file handling! (BŁĄD: Błąd podczas przetwarzania pliku!)

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. (Wystąpiła usterka związana z usługami w tle ExacTrac. Proszę zamknąć
pliki bieżącego pacjenta i wyjść z aplikacji ExacTrac. Ponownie uruchomić usługi tła za pomocą
„ExacTrac Service Manager GUI”. Poczekać na przywrócenie statusu „Running” wszystkich us-
ług. Ponownie uruchomić aplikację ExacTrac, aby kontynuować pracę.)

ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (Aplikacja ExacTrac nie mogła zostać uruchomiona, ponieważ usługi tła nie są jeszcze pra-
widłowo uruchomione.)

Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Nie udało się odzyskać skanu CBCT! Próbować ponow-
nie?)

CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (Nie można utworzyć katalogu CBCT w folderze pacjenta. System ExacTrac wróci do
ekranu pozycjonowania!)

Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (Utracono połączenie z
systemem R&V i nie można nawiązać go ponownie!)

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! (Odpowiedź systemu R&V na zapytanie dotyczące pacjenta nie
dała oczekiwanych wyników lub nie mogła zostać poprawnie zinterpretowana. Więcej informacji
znajduje się w plikach dziennika. System ExacTrac wróci do ekranu pozycjonowania!)

Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Kontrola wiarygodności
izocentrów zakończona niepowodzeniem. Kontynuować?)
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Failed to establish a connection to R&V system. Check if the network connection is OK and pro-
perly configured. Retry? (Nie udało się nawiązać połączenia z systemem R&V. Należy spraw-
dzić, czy połączenie sieciowe ma status OK i czy jest prawidłowo skonfigurowane. Próbować po-
nownie?)

ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (System
ExacTrac nie jest gotowy do odzyskiwania CBCT i wróci do ekranu pozycjonowania).

Komunikaty pytań

Komunikat

Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Wysłać autoryzację ręczną? Należy upewnić się, że
wczytany jest właściwy plan pacjenta i że pacjent jest prawidłowo ułożony.)

CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (Dane CBCT nie
zostały znalezione na dysku lokalnym. Odzyskać zestaw danych z systemu R&V?)

You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Phy-
sician> to the <All Patients> filter? (Wybrano puste pole lekarza jako filtr terapii. Zmienić filtr
<Przypisany lekarz> na <Wszyscy pacjenci>?)

Do you want to exit ExacTrac? (Wyjść z ExacTrac?)

Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (Re-
setowanie usunie wszystkie istniejące mapowania wiązki dla tego planu. Czy mimo to przepro-
wadzić reset?)

The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (Mapowanie planu zostało zmodyfikowane. Anulowanie spowoduje utratę
wszystkich niedawnych modyfikacji. Czy mimo to anulować?)

Do you really want to remove <username> from the user list? (Usunąć <nazwaużytkownika> z
listy?)

Do you really want to remove user? (Usunąć użytkownika?)

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>? (Nie zdefiniowano hasła dla użytkownika.
Ze względów bezpieczeństwa nie jest to zalecane. Kontynuować i zachować puste hasła dla
<użytkownika>?)

Do you really want to discard your current changes? (Porzucić aktualne zmiany?)

You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (Nie zapisano aktualnie edytowanego użytkownika. Wyjść z Password
Manager i porzucić zmiany?)

You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (Nie zatwierdzono fuzji. Zakoń-
czyć?)

Do you really want to cancel? (Anulować?)

Are you sure you want to undo your approval? (Cofnąć zatwierdzenie?)

Do you really want to undo your approval? (Cofnąć zatwierdzenie?)

Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center posi-
tion? (Ustawić aktualne położenie modułu Robotics jako nowe położenie środkowe modułu Ro-
botics?)

You did not approve the fusion. Continue anyway? (Nie zatwierdzono fuzji. Kontynuować?)

The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (Nazwa pliku <na-
zwa pliku> już istnieje. Zapisać mimo to (pod inną nazwą)?)

The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing infor-
mation? (Odniesienia do UID dla planu DICOM już istnieją. Nadpisać istniejące informacje?)

Komunikaty: ostrzeżenia, błędy, pytania, wskazówki
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The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (Folder
docelowy eksportu <ścieżka> już istnieje. Nadpisać istniejące dane?)

The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Plik <nazwa pliku> już istnieje!
Nadpisać istniejące informacje?)

Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Prefiks pliku jest pusty. Kontynuować?)

You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Nie wybrano plików
do eksportu. Anulować eksport do systemu R&V?)

Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Can-
cel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a marker.
Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. (Wykryty układ markerów nie
pasuje do układu referencyjnego zdefiniowanego na skanie TK. Należy nacisnąć „Cancel”, żeby
ręcznie poprawić wyrównanie markerów na rentgenogramach lub w zestawie TK. W razie ko-
nieczności usunąć marker. Nacisnąć „Retry”, aby kontynuować z użyciem dopasowania środka
ciężkości.)

You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (Nie zatwierdzono fuzji. Czy
chcesz kontynuować?)

Infrared Tool not visible. Retry? (Narzędzie termowizyjne nie jest widoczne. Próbować ponow-
nie?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (Fuzja wykazała odchy-
lenie. ZASTOSOWAĆ przesunięcie?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (Fuzja wykazała od-
chylenie. ZIGNOROWAĆ przesunięcie?)

Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? (Odznaczenie kalibracji wideo doprowa-
dzi do nieprawidłowej kalibracji. Nie można stosować zaawansowanych opcji wideo. Czy mimo
to odznaczyć?)

Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (Odznaczenie kalibracji na panelach płaskich do-
prowadzi do nieprawidłowej kalibracji. Fuzja DRR nie może być wykonana. Czy mimo to odzna-
czyć?)

The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (Należy cofnąć wczytywanie dla aktualnie wczytanego pacjenta, aby wyświet-
lić ustawienia dla wybranego pacjenta. Kontynuować?)

Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (Folder docelowy ist-
nieje. Nadpisać kopie zapasowe danych pacjenta?)

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? (W folderze doce-
lowym istnieje już inny plan dla pacjenta <nazwa> o ID pacjenta <ID>. W przypadku kontynuacji
oba plany będą istniały jednocześnie. Czy mimo to kopiować plan?)

Do you wish to view the patient settings now? (Wyświetlić teraz ustawienia pacjenta?)

This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it any-
way? (Pliki tego pacjenta są aktualnie wczytane i aktywne. Czy odrzucić je i skasować mimo
to?)

(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? ((Trwale usunąć dane tego pacjenta (<na-
zwa>)?) Przenieść dane pacjenta (<nazwa>) do kosza?)

Do really want to remove all jobs in the queue list? (Usunąć wszystkie zadania z listy kolejki?)

Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Dane pacjenta %s z %s–%d są już wyeksportowane. Wyeksportować dane ponownie?)
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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? (Czy poniższe dane naświetlania: Tube 1 <XX> kV
<YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY> mAs mają być ustawione jako domyślne ustawienia naświet-
lania pacjenta?)

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? (Uzyskane natężenie obrazu powinno wynosić pomiędzy <XX> a <YY> procent maksy-
malnego sygnału. Uzyskane natężenie wynosi <ZZ> procent średniego. Zachować obraz korek-
cyjny?)

Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Zastosować przesu-
nięcie Winstona-Lutza do kalibracji izocentrum?)

Do you really want to remove preset <presetname>? (Usunąć ustawienie wstępne <nazwa usta-
wienia>?)

Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (Test zakończył się
niepowodzeniem? Sprawdzić ramkę testową pod kątem powodzenia testu.)

Do you want to save the test results? (Zapisać wyniki testu?)

WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (OSTRZEŻENIE! Katalog z taką samą nazwą istnieje już w komputerze zdalnym!
Nadpisać katalog?)

sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (sTmp + CString("" jest tylko do odczytu.
Usunąć go?)

Close current patient files (<file>)? (Zamknąć aktualne pliki pacjenta (<plik>)?)

Do you really want to exit? (Wyjść?)

Are you sure you want to log-off? (Wylogować się?)

Do you want to export all data again? (Ponownie rozpocząć eksport wszystkich danych?)

Start IR only workflow? (Zacząć schemat postępowania z użyciem samej termowizji?)

ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destina-
tion: <destination>. (BŁĄD: Kopiowanie folderu pacjenta. Sprawdź katalogi źródłowy/docelowy!
Źródłowy: <źródłowy> Docelowy: <docelowy>.)

Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base? (Wykryć Podstawę maski do
bezramowej SRS firmy Brainlab?)
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. („Yes” umożliwi auto-
matyczne pozycjonowanie wstępne dla czaszkowego układu pozycjonującego.)
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. („No” sprawi, że ko-
nieczne będzie ręczne pozycjonowanie wstępne dla czaszkowego układu pozycjonującego.)
‘Cancel’ will abort this selection. („Cancel” przerwie ten wybór.)

Komunikaty ze wskazówkami

Komunikat

Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (Konfigura-
cja marketów może być symetryczna. Należy wybrać inny układ markerów!)

Marker configuration was moving during marker acquisition! (Konfiguracja markerów poruszała
się podczas akwizycji markerów!)

There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Istnieją niejednoznacz-
ności. Ale zdefiniowana konfiguracja markerów zignoruje niejednoznaczne punkty markerów, je-
żeli wciśnięta zostanie opcja „Yes”. Należy nacisnąć „No”, aby poprawić konfigurację markerów.)

Komunikaty: ostrzeżenia, błędy, pytania, wskazówki
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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? (Konfiguracja markerów nie
jest dobrze zdefiniowana z powodu niejednoznaczności i będzie zawierała dodatkowe markery
wirtualne. Czy mimo to zapisać konfigurację markerów?)

Patient was moving during marker acquisition! (Pacjent poruszał się podczas akwizycji marke-
rów!)

Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Inna aplikacja ExacTrac
jest uruchomiona. Należy ją najpierw zamknąć!)

Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Ekran jest obecnie ustawiony na <XX> kolorów. Proszę zmie-
nić ustawienie na 16 mln kolorów, aby opcja wideo była poprawnie stosowana!)

The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (Autotest modułu Robotics
zakończył się niepowodzeniem. Moduł Robotics nie będzie mógł się poruszać.)

Unable to access 3D tracking system. (Nie można uzyskać dostępu do systemu wykrywania
3D.)

There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety!
(Podczas kalibracji wystąpiła awaria systemu! Proszę skalibrować system dla bezpieczeństwa!)

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! (Od tej pory wykrywanie będzie wy-
łączone, ale można obejść czujnik zderzeń. „YES” pominie czujnik zderzeń. Ostrzeżenie: wykry-
wanie może być niedokładne!)

There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Podczas wczytywania wystąpiła niespójność. Z powodów bezpieczeństwa
uruchomiony został kreator ustawień. Szczegółowe informacje podane są w pliku dziennika.)

No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Defi-
ne Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Dla pacjenta nie zdefiniowano
markerów podskórnych. Należy najpierw zdefiniować markery podskórne. Należy użyć opcji
\""Define Implanted Markers\"" w menu \""Pre-Planning\"".)

No active patient. Please load patient first. (Brak aktywnych plików pacjenta. Najpierw należy
wczytać pliki pacjenta.)

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. (Wyłącznie dla serwisu firmy Brainlab. Kontynuować? Ta funkcja jest wykorzystywana wy-
łącznie przez pracowników serwisu firmy Brainlab i nie powinna być dostępna w trakcie normal-
nego użytkowania. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab w celu wyłą-
czenia tej funkcji.)

No CT image set for patient. Please load patient with image set. (Brak zestawu obrazów TK dla
pacjenta. Proszę wczytać pacjenta z zestawem obrazów.)

Please perform Isocenter calibration first. (Najpierw należy wykonać kalibrację izocentrum.)

Please perform X-ray calibration first. (Najpierw należy wykonać kalibrację rentgenowską.)

It is strongly recommended to do a Daily Check first! (Zdecydowanie zaleca się wykonanie naj-
pierw codziennej kontroli!)

This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Ta terapia jest już uję-
ta w kolejce i nie zostanie dodana do kolejki ponownie.)

Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Obiekt <obiekt> jest już przypisany
do izocentrum <izocentrum>.)

<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (<Robotics> przesunie się w kierunku gantry na odległość ponad 1°.
Należy upewnić się, że nie ma ryzyka zderzenia z gantrą.)

The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (Bardzo niski stan baterii modułu Robotics. Każdy ruch może zostać nagle
przerwany. Należy naładować baterie możliwie jak najszybciej.)
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Komunikat

Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Wykryto niespójność pomiędzy
plikiem przypadku a dodatkowymi danymi dla przypadku. Z powodów bezpieczeństwa urucho-
miony został kreator ustawień. Należy zweryfikować ustawienia. Szczegółowe informacje pod-
ane są w pliku dziennika.)

This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Ta funkcja służy do kontroli jakoś-
ci. Nie należy jej używać do konfiguracji pacjenta.)

<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> wykona autokalibrację. Należy
upewnić się, że na stole nie ma pacjenta i że blokada „Lock All” jest wyłączona. Procedura roz-
pocznie się po kliknięciu „OK”.)

No markers visible! (Brak widocznych markerów!)

Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (Konfiguracja marke-
tów jest symetryczna. Należy wybrać inny układ markerów!)

Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Czy
aktualizować ustawienie wstępne generatora rentgenowskiego <ustawienie wstępne> do <XX>
kV i <YY> mAs?)

identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title. (identyczne jak komunikaty
\DlgDefineIRTool.cpp, tylko z innym tytułem.)

Not enough markers visible! (Niewystarczająca liczba widocznych markerów!)

No CT set available. (Brak dostępnego zestawu TK.)

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. (Pomi-
nąć blokadę wiązki MV systemu ExacTrac? Spowoduje to zwolnienie blokady na akceleratorze
liniowym i umożliwi prowadzenie terapii. Należy upewnić się, że pacjent jest w prawidłowej pozy-
cji terapeutycznej.)
‘Yes’, ‘No’ („Tak”, „Nie”)
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock. (Blokada wiązki MV systemu ExacTrac jest wyłączona tak długo, jak długo
to okno jest otwarte. Należy wybrać Close, aby przywrócić blokadę.)
‘Ok’ („OK”.)

Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Znaleziono wiele dopaso-
wań. Wiązki zostały pomyślnie zmapowane na jednym z nich.)

Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Znaleziono niewystarczającą liczbę markerów na lewym/prawym ob-
razie! Należy podjąć próbę dostosowania okienkowania obrazów lub ręcznego wykrycia marke-
rów podskórnych.)

Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Znaleziono niewystarczającą liczbę odpowiadających par markerów!
Należy podjąć próbę dostosowania okienkowania lub ręcznie wykryć markery podskórne.)

No suitable configuration detected! Try to adjust windowing of images or manually detect implan-
ted markers. (Nie wykryto odpowiedniej konfiguracji! Należy podjąć próbę dostosowania okien-
kowania lub ręcznie wykryć markery podskórne.)

Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Nieznany rodzaj mar-
kerów dla pacjenta. Należy wybrać właściwy rodzaj markerów.)

Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Nie można zrekonstruować markera <yy>. Najprawdopodobniej markery w obu
oknach nie pasują do tej samej struktury!)

Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)? (Mar-
ker <yy> nie jest widoczny na obu obrazach rentgenowskich. Usunąć go (zalecane)?)

Komunikaty: ostrzeżenia, błędy, pytania, wskazówki
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26.3 Zgodność
26.3.1 Emisje elektromagnetyczne

Środowisko elektromagnetyczne

Systemy ExacTrac są przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym zgodnym ze
specyfikacjami w poniższej tabeli.
Użytkownik odpowiada za to, aby systemy były użytkowane w takim środowisku.

Deklaracja

Wytyczne i deklaracja producenta w zakresie emisji elektromagnetycznych:

Test emisji Norma Poziom zgodności

Przewodzone i wypromienio-
wane emisje RF CISPR11

Grupa 1
Klasa A

Zakłócenia harmoniczne IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania napięcia i emisje mi-
gotania IEC 61000-3-3 Zgodny

Charakterystyka EMISYJNA tego sprzętu powoduje, że jest on odpowiedni do stosowania w
obszarach przemysłowych i w szpitalach (CISPR 11 klasa A). Jeśli urządzenie jest
wykorzystywane w środowisku mieszkalnym (gdzie zwykle wymagana jest klasyfikacja CISPR 11
klasa B), urządzenie może nie zapewniać wystarczającej ochrony usług komunikacyjnych
wykorzystujących częstotliwości radiowe. Użytkownik może wdrożyć środki zaradcze, takie jak
zmiana położenia lub orientacji urządzenia.

Ostrzeżenie
System ExacTrac jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez pracowników służby
zdrowia. System może wywoływać zakłócenia o częstotliwości radiowej lub może zaburzać
działanie pobliskich urządzeń. Konieczne może być podjęcie działań naprawczych, takich
jak zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia bądź ekranowanie miejsca, gdzie znajduje
się urządzenie.
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26.3.2 Ogólna odporność elektromagnetyczna

Środowisko elektromagnetyczne

Systemy ExacTrac są przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym zgodnym ze
specyfikacjami w poniższych sekcjach.
Użytkownik odpowiada za to, aby systemy były użytkowane w takim środowisku.

Deklaracja dotycząca odporności elektromagnetycznej

Tabele w poniższych sekcjach zawierają wytyczne dotyczące deklaracji producenta w zakresie
odporności elektromagnetycznej.

Zgodność
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26.3.3 Odporność elektromagnetyczna, ExacTrac

Badanie odporności elektromagnetycznej

Badanie odporności Norma Poziom testu IEC
60601-1-2

Poziom zgodności

Wyładowania elektros-
tatyczne (ESD) – kon-
takt

IEC 61000-4-2

±8 kV ±8 kV

Wyładowania elektros-
tatyczne (ESD) – po-
wietrze

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

Wypromieniowane po-
la elektromagnetyczne
o częstotliwości radio-
wej

IEC 61000-4-3

3 V
od 80 MHz do 2,7 GHz
6 V w pasmach ISM
80% AM przy częstotli-
wości 1 kHz

3 V
od 80 MHz do 2,7 GHz
6 V w pasmach ISM
80% AM przy częstotli-
wości 1 kHz

Pobliskie pola pocho-
dzące od sprzętu do
komunikacji bezprze-
wodowej wykorzystu-
jącego częstotliwości
radiowe – 385 MHz

IEC 61000-4-3

27 V/m 27 V/m

Pobliskie pola pocho-
dzące od sprzętu do
komunikacji bezprze-
wodowej wykorzystu-
jącego częstotliwości
radiowe – 450 MHz

28 V/m 28 V/m

Pobliskie pola pocho-
dzące od sprzętu do
komunikacji bezprze-
wodowej wykorzystu-
jącego częstotliwości
radiowe – 710 MHz,
745 MHz, 780 MHz

9 V/m 9 V/m

Pobliskie pola pocho-
dzące od sprzętu do
komunikacji bezprze-
wodowej wykorzystu-
jącego częstotliwości
radiowe – 810 MHz,
870 MHz, 930 MHz

28 V/m 28 V/m

Pobliskie pola pocho-
dzące od sprzętu do
komunikacji bezprze-
wodowej wykorzystu-
jącego częstotliwości
radiowe – 1720 MHz,
1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m 28 V/m

Pobliskie pola pocho-
dzące od sprzętu do
komunikacji bezprze-
wodowej wykorzystu-
jącego częstotliwości
radiowe – 2450 MHz

28 V/m 28 V/m
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Badanie odporności Norma Poziom testu IEC
60601-1-2

Poziom zgodności

Pobliskie pola pocho-
dzące od sprzętu do
komunikacji bezprze-
wodowej wykorzystu-
jącego częstotliwości
radiowe – 5240 MHz,
5500 MHz, 5785 MHz

9 V/m 9 V/m

Szybkozmienne zakłó-
cenia przejściowe –
port wejścia zasilania
prądem przemiennym

IEC 61000-4-4

±2 kV
częstotliwość powta-
rzania 100 kHz

±2 kV
częstotliwość powta-
rzania 100 kHz

Szybkozmienne zakłó-
cenia przejściowe –
porty wejścia/wyjścia
sygnału

±1 kV
częstotliwość powta-
rzania 100 kHz

±1 kV
częstotliwość powta-
rzania 100 kHz

Przepięcie – port wejś-
cia zasilania prądem
przemiennym linia do
linii

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Przepięcie – port wejś-
cia zasilania prądem
przemiennym linia do
ziemi

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Przepięcie – porty
wejścia/wyjścia sygna-
łu linia do ziemi

±2 kV ±2 kV

Przewodzone zakłóce-
nia indukowane przez
energię o częstotliwoś-
ci radiowej

IEC 61000-4-6

3 V
od 0,15 MHz do 80
MHz
6 V w pasmach ISM
80% AM przy częstotli-
wości 1 kHz

3 V
od 0,15 MHz do
80 MHz
6 V w pasmach ISM
80% AM przy częstotli-
wości 1 kHz

Pola magnetyczne o
częstotliwości siecio-
wej

IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz lub 60 Hz

30 A/m
50 Hz lub 60 Hz

Spadki napięcia
IEC 61000-4-11

0%
UT; 0,5 cyklu
Przy 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°
i 315° 0% UT; 1 cykl
I 70% UT; 25/30 cykli
Pojedyncza faza: przy
0°

Zgodny

Zaniki napięcia 0% UT; 250/300 cykli Zgodny

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Badanie odporności Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodności

Przewodzona energia o częs-
totliwości radiowej IEC
61000-4-6

3 Vrms 150 kHz do 80 MHz [V1] 3 V

Zgodność
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Badanie odporności Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodności

Wypromieniowana energia o
częstotliwości radiowej IEC
61000-4-3

3 V/m 80 MHz do 2,7 GHz [E1] 3 V/m

UWAGA: Przy częstotliwości 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 

UWAGA: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie
się fal elektromagnetycznych wpływa absorpcja i odbicie od struktur, przedmiotów i ludzi. 
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26.3.4 Sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe

Środowisko elektromagnetyczne

Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe może wpływać
na działanie systemów.
System ExacTrac jest przeznaczony do wykorzystywania w środowisku elektromagnetycznym z
kontrolowanymi wypromieniowywanymi zakłóceniami o częstotliwości radiowej.
Użytkownicy systemu ExacTrac mogą pomóc zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym
przez zachowywanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami
wykorzystującymi częstotliwości radiowe (nadajnikami) a systemem ExacTrac zgodnie z
poniższymi zaleceniami, na podstawie minimalnej mocy wyjściowej urządzeń komunikacyjnych.

Odległości separacji

Żadne urządzenia do komunikacji wykorzystujące częstotliwości radiowe nie powinny być
używane bliżej niż 30 cm od dowolnej części systemu ExacTrac, w tym także przewodów
podanych w specyfikacji przez firmę Brainlab.

Zgodność
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