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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje a právne informácie
1.1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a Juž-
ná Amerika

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

Brazília Tel.: (0800) 892 1217

Spojené kráľovstvo Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Spätná väzba

V tejto príručke sa aj napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby.
Kontaktujte nás na adrese oncology.manuals@brainlab.com, ak máte návrhy, ako príručku
vylepšiť.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje informácie chránené zákonmi na ochranu autorských práv. Žiadna časť
tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu
spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

• ExacTrac® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
USA.

• iPlan® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v USA.
• Novalis® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v

USA.
• Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v

USA.

Ochranné známky nepatriace spoločnosti Brainlab

• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® a PerfectPitch™ sú registrované ochranné známky
spoločnosti Varian Medical Systems, Inc.

• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® a MOSAIQ® sú registrované ochranné známky spoločnosti Elekta.
• Endpoint Security™ je ochranná známka spoločnosti Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ je ochranná známka spoločnosti Symantec Corporation.
• G Data Antivirus™ je ochranná známka spoločnosti G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ je ochranná známka spoločnosti Avira Operations GmbH & Co. KG.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Viac informácií nájdete na stránke:
https://www.brainlab.com/patent/

Integrovaný softvér tretej strany

• Tento softvér je čiastočne založený na práci skupiny Independent JPEG Group.
• Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou Apache Software Foundation (http://

www.apache.org).
• Tento produkt obsahuje softvér licencovaný podľa Všeobecnej verejnej licencie GNU (pozrite si

str. 471).

Označenie CE

• Označenie CE udáva, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požia-
davky Smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

• Podľa pravidiel stanovených v MDD je ExacTrac produktom Triedy IIb.

Kontaktné údaje a právne informácie
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Záruka

Záruky sa nevzťahujú na produkty, ktoré boli poškodené v dôsledku nehôd, nesprávneho
použitia, nesprávnej opätovnej inštalácie alebo nevhodného balenia v prípade vrátených
zásielok. Záruky sa nevzťahujú na komponenty produktu, ktoré boli upravené alebo
vymenené bez písomného súhlasu spoločnosti Brainlab.

Pokyny k likvidácii

Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade s právnymi predpismi. Infor-
mácie o smernici OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení) nájdete na
stránke:
www.brainlab.com/en/sustainability

Kolimátory obsahujú olovo a mali by sa likvidovať iba v súlade s právnymi predpismi.

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Jazykové informácie

Všetky používateľské príručky spoločnosti Brainlab sú pôvodne vypracované v angličtine.

Program regulácie radiácie z elektronických produktov (EPRC) (iba USA)

Podľa klasifikácie produktov pre zdravotnícke pomôcky Centra FDA pre prístroje a rádiologické
zdravie je zariadenie ExacTrac definované ako medicínsky radiačný liečebný systém s nabitými
časticami (produktový kód IYE).
Na základe 21 CFR (Hlava 21 kódexu federálnych predpisov) v CDRH sa neuplatňuje žiadna
výkonnostná norma a uplatňujú sa všeobecné požiadavky na rádiologické zdravie (21 CFR 1000 -
 1005).

Súlad so smernicou IEC

ExacTrac je v súlade so smernicou IEC 60601-2-68:2014.

Jedinečná identifikácia zariadenia

Jedinečná identifikácia zariadenia (UDI) pre ExacTrac sa nachádza na štítku
hardvéru, ako aj v softvéri ExacTrac, kde sa UDI zobrazuje v rámčeku About
ExacTrac (pozrite si str. 127).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Symboly
1.2.1 Symboly použité v tejto príručke

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie týkajúce sa úrazov, smrti alebo iných vážnych dôsledkov
súvisiacich s nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi symbolmi upozornení. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o možných problémoch so zariadením. K takýmto problémom
patrí nefunkčnosť, poruchy a poškodenie zariadenia alebo poškodenie majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené kurzívou a označujú ďalšie užitočné tipy. 

Symboly
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1.2.2 Symboly na hardvéri

Symboly na komponentoch hardvéru

Symbol Vysvetlenie

Použitá časť typu B podľa smernice IEC 60601-1.

Pozor! Pozrite si sprievodnú dokumentáciu.

Pozrite si návod na obsluhu/brožúru.
O elektrických zdravotníckych pomôckach: Postupujte podľa pokynov na použitie.

Sériové číslo.

Výrobné číslo.

Len na predpis.

Dátum výroby.

Výrobca.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.3 Určené použitie
1.3.1 Používanie systému

Indikácie na použitie

Zariadenie ExacTrac je určené na umiestnenie pacientov do presne stanoveného bodu v
liečebnom lúči medicínskeho urýchľovača pre stereotaktické rádiochirurgické alebo
rádioterapeutické postupy pre liečbu lézií, nádorov a stavov kdekoľvek v tele, keď je indikovaná
radiačná liečba. Zariadenie ExacTrac sa môže použiť aj na monitorovanie polohy pacienta počas
liečby.

Základný výkon

• Zariadenie ExacTrac 6.5 zobrazuje indikátory pohybu pacienta vzhľadom na referenčnú
polohu s presnosťou 0,7 mm.

• Ležadlo sa môže pohybovať len počas nastavovania polohy pacienta a musí sa zastaviť, ak sa
tlačidlá pre pohyb uvoľnia.

• Röntgenové nastavenia musia byť odoslané do röntgenového generátora bez akejkoľvek chyby
alebo sa chyba musí detegovať zariadením ExacTrac.

• Spúšťací signál sa nesmie nastaviť neúmyselne.
• Syntéza obrázkov musí byť správna.
• Podržanie lúča môže zapnúť stav len úmyselne na základe polohy pacienta.

Starostlivá manipulácia s hardvérom

Komponenty systému a doplnkové inštrumentárium obsahujú presné mechanické časti.
Manipulujte s nimi opatrne.

Poznajte kontraindikácie

Varovanie
Zobrazovanie a terapeutické ožarovanie môžu mať potenciálne škodlivú interakciu s
aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami a aktívnymi zdravotníckymi
pomôckami, ktoré sa nosia na tele. Kontaktujte výrobcu takýchto zariadení, ktorý vám
poskytne viac informácií, a po ožarovaní skontrolujte, či dané zariadenie funguje správne. 

Profil operátora

Prístroj používajú odborní pracovníci.
Tento systém môžu používať iba zdravotnícki pracovníci, ktorí absolvovali školenie na toto
použitie, napr.

Pozícia Vzdelanie Úkony

Radiačný terapeut Vzdelanie, školenie Hlavný pracovný tok

Radiačný onkológ/lekár Lekár s titulom MUDr. Schválenie syntézy, inicializácia pa-
cienta

Medicínsky fyzik/fyzik PhD v oblasti medicín-
skej fyziky

Systém zabezpečenia kvality, mani-
pulácia s údajmi

(Táto klasifikácia závisí od špecifických požiadaviek/predpisov danej krajiny a môže sa líšiť od
vyššie uvedených klasifikácií.)

Určené použitie
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Varovanie
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môže pracovať iba vyškolený
zdravotnícky personál.

Prostredie

Zariadenie ExacTrac je určené iba na použitie v prostredí profesionálnych zdravotníckych
zariadení.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Varovanie
Nie je povolená žiadna úprava tohto zariadenia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
1.4.1 Zdravotnícke pomôcky značky Brainlab

Všeobecné informácie

Zariadenie ExacTrac je kompatibilné s nasledujúcimi zdravotníckymi pomôckami značky Brainlab.
POZNÁMKA: Podrobné informácie o dostupnom hardvéri príslušenstva nájdete v príručkách pre
používateľov hardvéru, Systém podpory pacienta a Stereotaktický hardvér RT/RS. 

Integrovaný rádioterapeutický systém

Zdravotnícka pomôcka značky Brain-
lab

Komentár

Chirurgický systém s tvarovaným lúčom
Novalis Podporované sú všetky verzie 600N

Príslušenstvo pre fixáciu pacienta

Zdravotnícka pomôcka značky Brain-
lab

Komentár

Bezrámové rádiochirurgické komponenty

Neinvazívny systém pre fixáciu pacienta. Obsahuje:
• Súprava masky
• Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový

polohovač

Bezrámové rádiochirurgické polohovacie
pole • Používa sa na nastavenie polohy pacientov.

ExacTrac Robotics 1.x/2.0
Nezávislý modul umožňujúci rýchle nastavenie na-
klonenia robotickej hornej časti ležadla pre presné
nastavenie polohy pacienta.

Horná časť ležadla značky Brainlab urče-
ného na zobrazovanie

Horné časti ležadla na zobrazovanie vyrobené z uhlí-
kových vláken s nízkou hustotou pre vyššiu kvalitu
röntgenových snímok.

Bezrámové prídavné zariadenie SRS pre
horné časti ležadiel tretích strán

Prekrývacia doska z uhlíkových vláken s nízkou hu-
stotou, ktorá umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž
na hornú časť vyšetrovacích ležadiel.

Sledovacie príslušenstvo

Sledovacie príslušenstvo značky
Brainlab

Komentár

CT telesné guľaté značky ExacTrac
Určené na sledovanie pacientovInfračervené telesné guľaté značky Exac-

Trac

Objímky na značky ET
Objímky na rýchle a reprodukovateľné pripevnenie
telesných značiek, ktoré sa používajú spoločne s le-
piacimi podložkami

Guľaté reflexné značky ExacTrac Guľaté značky na sledovanie zariadenia

Polohovacia hviezdica a polohovacie ra-
meno ET Zariadenia na sledovanie pohybov ležadla

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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Sledovacie príslušenstvo značky
Brainlab

Komentár

Polohovacie pole a polohovacie rameno
ET

Kalibračné príslušenstvo

Kalibračné príslušenstvo značky
Brainlab

Komentár

Izocentrický fantóm ET Používa sa na izocentrickú kalibráciu s použitím prie-
storových laserov

Röntgenový kalibračný fantóm ET Používa sa na kalibráciu röntgenových komponentov

Fantómové ukazovadlo Používa sa na vykonávanie testov QA (Winston-Lutz)

Príslušenstvo zabezpečenia kvality

Príslušenstvo zabezpečenia kvality
značky Brainlab

Komentár

Overovací fantóm ExacTrac Používa sa pri zabezpečovaní kvality a školeniach
terapeutov

Fantómové ukazovadlo Používa sa na vykonávanie testov QA (Winston-Lutz)

Izocentrický fantóm ET
Izocentrický fantóm ET obsahuje vo svojom strede 5
mm volfrámovú guľôčku a používa sa pri každoden-
nej QA (každodenná kontrola)

Ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo značky Brainlab Komentár

Protišmyková podložka Zabezpečuje pohodlné umiestnenie pacienta na vy-
šetrovacom ležadle

Ďalšie pomôcky značky Brainlab

Po vydaní tejto príručky môžu byť k dispozícii aj ďalšie zariadenia. Ak máte nejaké otázky
týkajúce sa kompatibility zariadení so softvérom Brainlab, kontaktujte podporu spoločnosti
Brainlab.

Varovanie
So systémom ExacTrac používajte iba zariadenia a náhradné časti špecifikované
spoločnosťou Brainlab. Použitie neautorizovaných zariadení/náhradných častí môže
nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť alebo účinnosť zdravotníckej pomôcky a ohroziť
bezpečnosť pacienta, používateľa alebo životné prostredie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4.2 Lekársky softvér Brainlab

Autorizácia

Softvér do systémov Brainlab môžu inštalovať len autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Používateľ by nemal sám inštalovať ani odstraňovať žiadne softvérové aplikácie.
Ak sa v spolupráci so zamestnancom spoločnosti Brainlab nainštaluje antivírusový skener,
musí byť konfigurovaný podľa odporúčaní spoločnosti Brainlab.

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

Zariadenie ExacTrac je kompatibilné s nasledujúcim lekárskym softvérom Brainlab.

Lekársky softvér Brainlab Komentár

iPlan RT Dose 4.5 Systémy plánovania liečby

Diaľkový prístup k pracovnej stanici
ExacTrac

Klientský softvér inštalovaný na externom počítači
pre uľahčenie prístupu k pracovnej stanici ExacTrac

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element, ktorý umožňuje plánovanie liečby

ExacTrac 5.5

Služba spoločnosti Brainlab pre nastavenie rôznych umiestnení počas inštalácie systému pre
dátové súbory ExacTrac 5.5 a ExacTrac 6.0, aby sa nepomiešali dátové súbory vytvorené
rôznymi verziami softvéru.
Dátové súbory pacientov vytvorené pomocou softvéru ExacTrac 5.5 nie je možné otvoriť
pomocou softvéru ExacTrac 6.x.
Neexistuje žiadny postup úpravy údajov pre opätovné použitie dátových súborov pacientov
vytvorených alebo upravených v softvéri ExacTrac 5.5 pomocou ExacTrac 6.x kvôli chýbajúcim
informáciám DICOM. Preto musí používateľ vykonať nový import do softvéru ExacTrac 6.x so
systémom plánovania liečby. Toto je potrebné brať do úvahy najmä počas fázy zmeny z ExacTrac
5.5 na ExacTrac 6.x, kde sú k dispozícii dátové súbory nových pacientov (ExacTrac 6.x), ako aj
dátové súbory už liečených pacientov (pomocou ExacTrac 5.5).
POZNÁMKA: Verzie ExacTrac 5.x a ExacTrac 6.0 nemôžu bežať súbežne s verziami ExacTrac
6.1, ExacTrac 6.2 alebo ExacTrac 6.5 kvôli 64-bitovému operačnému systému. 

Varovanie
Dátové súbory pacientov vytvorené pomocou softvéru ExacTrac 5.5 nebude možné
posudzovať/prehrávať/zálohovať pomocou softvéru ExacTrac 6.0.

Varovanie
Dátové súbory pacientov vytvorené pomocou softvéru ExacTrac 6.0 nebude možné
posudzovať/prehrávať/zálohovať pomocou softvéru ExacTrac 5.5. Dátové súbory môžu byť
nenapraviteľne zmenené a už nepoužiteľné.

Iný softvér Brainlab

Ak používate iné než uvedené verzie softvéru, kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab vo veci
objasnenia kompatibility so zariadeniami značky Brainlab.

Varovanie
V systéme je možné inštalovať a so systémom je možné používať iba lekársky softvér
Brainlab špecifikovaný spoločnosťou Brainlab.

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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1.4.3 Zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab

Zariadenie ExacTrac je kompatibilné s nasledujúcimi zdravotníckymi pomôckami iných značiek
ako Brainlab.

Zdravotnícka pomôcka Model Výrobca

Diagnostické zobrazo-
vacie zariadenia Modely kompatibilné s DICOM. Rôzne

Liečebné ležadlá Exact & ETR, Vortex, TrueBeam. Varian

Vákuový polohovací sy-
stém BodyFIX Rôzne. Medical Intelligence/Elekta

Varian Clinac

Verzie staršie ako 5.4 nie sú podporova-
né pre automatické nastavenie polohy le-
žadiel.
Kontaktujte miestneho zástupcu spoloč-
nosti Varian kvôli aktualizácii, ak je to
vhodné.

Varian

Varian TrueBeam / True-
Beam STx

Verzie 2.5 a nižšie podporované pre au-
tomatický pohyb ležadla pomocou roz-
hrania ADI 2.0.
Verzie 2.5 MR2 a vyššie podporované
pre automatický pohyb ležadla pomocou
rozhrania ADI 3.0.
Pre integráciu s časťou Robotics je po-
trebná laserová ochrana.

Varian

Novalis Tx / Trilogy Všetky. Varian

Lineárny urýchľovač
Elekta

Systém založený na iGUIDE / HexaPOD
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant).
Modely:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (všetky lineárne urýchľovače s
CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (KV zobrazovanie),
iGUIDE 2.1, PSS (tabuľka).

Elekta

POZNÁMKA: Môžu sa tiež použiť aj ležadlá a lineárne urýchľovače iné, ako sú uvedené vyššie.
Viac informácií o podporovaných modeloch získate od podpory spoločnosti Brainlab. 

POZNÁMKA: Lineárne urýchľovače Elekta: Presnosť použitého špecifického systému je
stanovená v Teste prijateľnosti zákazníkmi, ktorý špecifikuje použité komponenty pri meraní
presnosti. 

Nasledujúce varovania platia pre systémy ExacTrac nainštalované na lineárnych urýchľovačoch
Varian vybavených ležadlom Vortex:

Varovanie
Ak sa zariadenie ExacTrac používa na urýchľovači s ležadlom Vortex, potom sa zariadenie
ExacTrac môže použiť len vtedy, keď je vyšetrovacie ležadlo uzamknuté v liečebnej polohe
(vyrovnaná s osou lineárneho urýchľovača).

Varovanie
Uistite sa, či je softvér ExacTrac zatvorený vždy, keď sa použije CT v danej miestnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Varovanie
Uistite sa, či je softvér ExacTrac zatvorený vždy, keď sa použije CT so systémom Varian
Vortex.

Varovanie
Ak sa zariadenie ExacTrac nainštaluje na zariadenie Clinac s ležadlom Vortex, časť
Robotics sa nesmie nainštalovať a musí sa použiť horná časť ležadla Varian.

Ďalšie zariadenia inej značky ako Brainlab

Varovanie
Zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab sa môžu použiť so zariadením ExacTrac
iba vtedy, ak to špecifikuje spoločnosť Brainlab. Použitie neautorizovaných zdravotníckych
pomôcok môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť a/alebo účinnosť zariadenia ExacTrac a
ohroziť bezpečnosť pacienta, používateľa alebo životné prostredie.

Varovanie
Len podpora spoločnosti Brainlab môže upravovať konfiguráciu hardvéru na pracovnej
stanici ExacTrac. Neautorizované úpravy môžu nepriaznivo ovplyvniť prevádzku systému.

Varovanie
Horná časť ležadla nesmie obsahovať kovové časti okolo vyšetrovacej oblasti a nesmie
obsahovať žiadne nehomogénne štruktúry, ktoré sú viditeľné na röntgenových snímkach.
Vyžaduje sa horná časť ležadla určená na zobrazovanie.
POZNÁMKA: Horná časť ležadla určená na zobrazovanie má vplyv na kvalitu získaných snímok!
Ak máte otázky týkajúce sa kompatibility horných častí ležadiel od tretích strán, kontaktujte
podporu spoločnosti Brainlab. 

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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1.4.4 Softvér inej značky ako Brainlab

Autorizácia

Varovanie
Softvér a hardvér môžu do systémov Brainlab inštalovať len autorizovaní zamestnanci
spoločnosti Brainlab. Používateľ by nemal sám inštalovať ani odstraňovať žiadne
softvérové aplikácie ani hardvérové komponenty.

Varovanie
Len podpora spoločnosti Brainlab môže upravovať softvérovú konfiguráciu pracovnej
stanice. Neautorizované úpravy môžu nepriaznivo ovplyvniť prevádzku systému. Ak sa v
spolupráci so zamestnancom spoločnosti Brainlab nainštaluje antivírusový skener, musí
byť konfigurovaný podľa odporúčaní spoločnosti Brainlab.

Kompatibilný softvér iný ako Brainlab

Zariadenie ExacTrac je kompatibilné s nasledujúcimi softvérovými produktmi inými ako Brainlab:

Softvér Komentár

Plánovacie systémy od tretích strán

Sú podporované systémy, ktoré exportujú definovanú
izocentrickú polohu a PTV (Planning Target Volume -
plánovaný cieľový objem) s údajmi CT prostredníc-
tvom spojenia DICOM RT s pracovnou stanicou
ExacTrac. Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o
zhode DICOM na stránke www.brainlab.com alebo
kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.

Varian ARIA 10/11/13

Export údajov DICOM RT zo zariadenia ExacTrac je
kompatibilný so záznamovým a overovacím systé-
mom ARIA Record and Verify (Varian Medical Sy-
stems).

Zmeny v systémoch od tretích strán môžu ovplyvniť ďalšie systémy. Uistite sa, že všetky systémy
stála pracujú tak, ako je to určené.
Implementácia DICOM spoločnosti Brainlab je založená na knižnici MERGE DICOM. Podrobné
informácie o zhode DICOM nájdete vo vyhlásení o zhode DICOM od tretích strán a v najnovšom
vyhlásení o zhode DICOM od spoločnosti Brainlab na stránke www.brainlab.com/dicom.

Pozrite si tiež str. 387.
POZNÁMKA: Pri softvéroch iných ako od spoločnosti Brainlab alebo aktualizáciách uvedených
softvérov iných ako od spoločnosti Brainlab nemôže spoločnosť Brainlab zaručiť kompatibilitu so
zariadením ExacTrac. Viac informácií získate od podpory spoločnosti Brainlab. 

Ďalší softvér inej značky ako Brainlab

Varovanie
V systéme ExacTrac je možné inštalovať a používať len softvér špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab.
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1.5 Školenie a dokumentácia
1.5.1 Školenie

Školenie spoločnosti Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania systému spoločnosť Brainlab odporúča, aby pred
prvým použitím systému všetci používatelia absolvovali rozsiahli školiaci program pod vedením
zástupcu spoločnosti Brainlab.

Podpora pod dohľadom

• Po úspešnom simulovaní dostatočného počtu ukončených postupov a po prísnom preskúmaní
zabezpečenia kvality sa môže systém používať na vybrané ošetrenia.

• Zástupca spoločnosti Brainlab by mal byť prítomný pri takýchto ošetreniach, aby v prípade
potreby poskytol zdravotníckemu personálu pomoc.

Zodpovednosť

Varovanie
Systém ExacTrac je výlučne navrhnutý na poskytovanie dodatočnej pomoci
zdravotníckemu personálu. Nenahrádza skúsenosť používateľov alebo nezbavuje
používateľa zodpovednosti počas jeho používania.

Školenie a dokumentácia
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1.5.2 Dokumentácia

Cieľová skupina

• Táto príručka poskytuje úvod a referenciu pre efektívne a správne používanie systému
ExacTrac od Brainlab.

• Táto príručka je napísaná pre všetkých členov klinického tímu, ktorí používajú alebo pracujú so
systémom ExacTrac alebo s jeho časťami.

• Pred použitím by ste si mali pozorne prečítať túto príručku a dostatočne sa s ňou oboznámiť.

Čítanie príručiek používateľa

Úspešná a bezpečná liečba pomocou zariadenia ExacTrac si vyžaduje starostlivé plánovanie
jednotlivých postupov.
Preto je dôležité, aby:
• ste si príslušné používateľské príručky pred použitím systému pozorne prečítali,
• aby ste mali vždy prístup k týmto príručkám používateľa.

Príručky používateľa od spoločnosti Brainlab

Príručka používateľa Popis

Príručka klinického používa-
teľa zariadenia ExacTrac

Podrobné pokyny k používaniu systému nastavenia polohy pa-
cienta ExacTrac

Príručka používateľa k systé-
mu podpory pacienta

Podrobné pokyny k používaniu:
systému nastavenia náklonu hornej časti ležadla ExacTrac Ro-
botics
bezrámový rádiochirurgický liečebný systém

Príručka používateľa k ste-
reotaktickému hardvéru

Podrobné pokyny k používaniu Fantómového ukazovadla od
spoločnosti Brainlab pre zabezpečenie kvality

Príručka klinického používa-
teľa zariadenia iPlan RT

Podrobné pokyny k používaniu príslušného systému plánovania
liečby od spoločnosti Brainlab

Dokumentácie k röntgenovým komponentom

Zariadenie Dokument Výrobca

Kryt
Dátový hárok: „Sapphire kryt“
Dátový hárok „Kryt B-130“ Varian Medical Systems

(Varex Imaging Corporation len pre rönt-
genové trubice)Trubica

Dátový hárok: „RAD-21“
Dátový hárok „G-892“

HV káble Dátový hárok: „Konektor typu
CA1“ „Kábel typu L3“ Claymount

Kolimátor Táto príručka používateľa Brainlab

Generátor

Pokyny k prevádzke pre „EDI-
TOR Hfe“
Pokyny k servisu pre „EDITOR
Hfe“

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Ďalšie príručky používateľa

Príručka používateľa Popis

Príručka používateľa pre sy-
stém Novalis

Pokyny k používaniu systému Novalis poskytuje spoločnosť Va-
rian Medical Systems.

Príručky výrobcov tretích
strán

• Systém ExacTrac obsahuje komponenty iných tretích strán.
• Príslušné pôvodné pokyny výrobcu sa nachádzajú v priestore

pre dokumenty na zadnej strane skrinky pracovnej stanice.

Školenie a dokumentácia
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1.6 Ochrana osobných údajov
1.6.1 Dôvernosť a ochrana pred nepovoleným prístupom

Regionálne právne predpisy

V softvéri ExacTrac sa nachádzajú údaje o pacientoch identifikované podľa mena pacienta a
jedinečného ID. Z tohto dôvodu sa s nimi musí zaobchádzať v súlade s príslušnými právnymi
predpismi o ochrane osobných údajov a musia sa chrániť pred nepovoleným prístupom. V
Spojených štátoch sa s údajmi pacientov musí zaobchádzať v súlade so zákonom o prenosnosti a
zúčtovateľnosti zdravotného poistenia z roku 1996 (HIPAA).

Prístup k hardvéru systému

Pracovná stanica ExacTrac je umiestnená v skrinke s prednými a zadnými dvierkami. Obidve
dvierka by mali byť zablokované, aby sa zabránilo nepovolenému prístupu a kľúč by sa mal uložiť
na bezpečnom mieste. Ovládacie panely (pozrite si str. 68) sa môžu stále ovládať cez otvory na
predných dvierkach.

Varovanie
Skrinka musí byť buď vhodne chránená pred prístupom verejnosti alebo musí byť
nainštalovaná na mieste, kde môže byť vždy pod dohľadom.

Nemocnica je zodpovedná za zabezpečenie skrinky mimo pracovnej doby.

Prístup k elektronickým údajom

Operačný systém Windows poskytuje autentifikáciu používateľa, ktorá chráni pred nepovoleným
prístupom k údajom pacientov. Všetky informácie o prihlasovaní a heslách by mal spravovať
administrátor nemocničnej siete a všetci pracovníci, ktorý pracujú so systémom ExacTrac a ktorí
ho vypínajú po jeho použití. Šetrič obrazovky chránený heslom je implementovaný v súlade s
požiadavkami HIPAA.

Prístup k výtlačkom

Keďže správy o liečbe v systéme ExacTrac (pozrite si str. 369) obsahujú mená a ID pacientov,
tlačiareň musí byť umiestnená na zabezpečenom mieste a výtlačky musia byť chránené pred
nepovoleným prístupom.

Zálohovanie údajov

V záujme ochrany pred stratou údajov pacientov by mali byť priečinky pacientov v systéme
ExacTrac buď zálohované na DVD, alebo uložené pomocou sieťového archívu. Údaje pacientov
môžu byť exportované vo formáte DICOM do systému R&V.

Prístup k údajom

Systém ExacTrac dokáže importovať údaje o plánovaní z iných pracovných staníc v sieti (pozrite
si str. 382). Iné počítače v sieti nevyžadujú prístup k pracovnej stanici ExacTrac a na zachovanie
dôvernosti údajov pacientov spoločnosť Brainlab dôrazne odrádza od umožnenia diaľkového
prístupu k údajom na pracovnej stanici ExacTrac.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Používatelia systému Windows

Nasledujúci používatelia systému Windows boli štandardne implementovaní do systému
ExacTrac:

Používateľ Povolenia

Administrator Neobmedzené

BL Service Neobmedzené

EmergencyUser Neobmedzené

ExacTrac Práva skúseného používateľa

Reviewer Práva skúseného používateľa

Varovanie
Ak chce používateľ používať systém ExacTrac, potrebuje minimálne práva skúseného
používateľa. Úplný prístup (čítanie/zapisovanie) sa vyžaduje pre nasledujúce priečinky:
• D:\Brainlab
• Priečinok pacienta E:\Patient
• F:\Service

Protokoly používateľov

Prihlásenie používateľa do systému ExacTrac sa zaznamená a uloží do šifrovaného
protokolového súboru. Ak chcete zobraziť tento protokolový súbor, kontaktujte podporu
spoločnosti Brainlab.

Likvidácia systému

Keďže dôverné údaje pacientov sú uložené na pevnom disku pracovnej stanice ExacTrac, tieto
údaje sa musia pred likvidáciou systému buď bezpečne vymazať alebo fyzicky zničiť.

Jednoduché vymazanie údajov z pevného disku neposkytuje dostatočnú ochranu proti
opätovnému získaniu údajov. Musí sa použiť vyhradená softvérová aplikácia, aby sa údaje
nedali obnoviť.

Keď sa údaje pacientov musia odoslať tretím stranám (napr. na posúdenie
prostredníctvom podpory spoločnosti Brainlab), vždy použite možnosť Create Anonymized
Copy.

Ochrana osobných údajov
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1.7 Informácie o EMK
1.7.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Systém ExacTrac neobsahuje žiadne zariadenie, ktoré by vyžadovalo údržbu, aby sa
zabezpečilo, že zariadenie vyhovuje EMK.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Použitie príslušenstva, meničov a káblov iných, ako sú špecifikované, s výnimkou meničov
a káblov dodaných spoločnosťou Brainlab ako náhradných častí pre vnútorné
komponenty, môže viesť k zvýšeniu emisií alebo zníženiu odolnosti systému ExacTrac.

Varovanie
Komponenty systému ExacTrac by sa nemali používať v blízkosti iných zariadení alebo v
kombinácii s inými zariadeniami.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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2 PRACOVNÉ TOKY SO
ZARIADENÍM EXACTRAC

2.1 Pracovné toky pre špecifické lineárne
urýchľovače

Všeobecné informácie

Táto príručka popisuje všetky funkcie zariadenia ExacTrac. Ktoré funkcie sú k dispozícii vo
vašom systéme, však závisí od vášho zariadenia a licencií.

PRACOVNÉ TOKY SO ZARIADENÍM EXACTRAC
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Štandardný pracovný tok

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°)

Obrázok 1 
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2.1.1 Pracovný tok pre ležadlo Varian Exact

Kroky pracovného toku

Kroky Pozri

1. Otvorte pacienta v lineárnom urýchľovači.

2.
Otvorte pacienta v softvéri ExacTrac. (Ak je lineárny urýchľovač vybavený ADI
a ExacTrac je na karte Select Patient, potom sa pacient otvorí automaticky.)
Ak je to potrebné, môžete nastaviť nastavenia špecifické pre daného pacienta.

Strana 129

3.

Predbežné nastavenie polohy. Toto zahŕňa vyrovnanie PTV s izocentrom li-
neárneho urýchľovača. Systém vypočíta, ako presunúť liečebné ležadlo v závi-
slosti od umiestnenia buď telesných značiek alebo poľa v porovnaní s ich polo-
hou pri CT skenovaní pacienta.
Pohyb sa aktivuje v ambulancii pomocou ručného ovládača Ručný ovládač
ExacTrac (alebo VMS ručného ovládača pre aktualizácie softvéru).

Strana 177

4.

Korekcia röntgenového/kužeľového lúča. Môžete použiť CT s röntgenovým/
kužeľovým lúčom, aby ste zistili presné aktuálne umiestnenie PTV a porovnali
ich s DRR, aby sa mohol vypočítať akýkoľvek posun potrebný pre polohu pa-
cienta.

Strana 211

5.

Aplikovanie rotačnej korekcie.
• Ak používate Robotics 1.0, táto korekcia sa môže aktivovať v ambulancii po-

mocou ručného ovládača.
• Ak používate Robotics 2.0, táto korekcia sa môže aktivovať mimo ambulan-

cie pomocou Konzoly ExacTrac alebo pomocou ručného ovládača Ručný
ovládač ExacTrac nainštalovaného v ovládacej miestnosti.

POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov si korekcie sklonu, ktoré majú za ná-
sledok zdvihnutie o viac ako 5 cm na hlavnej časti dosky, vždy vyžadujú, aby
ste aktivovali korekciu v ambulancii. V takýchto situáciách systém ExacTrac
zobrazí príslušné hlásenie a aktivuje tlačidlá Lock all v zariadení Robotics
2.0. Operátor musí vojsť do ambulancie, aby deaktivoval tlačidlá Lock all a
aby aktivoval korekciu zvnútra pomocou ručného ovládača. 

Strana 283

6.

Aplikovanie korekčného posunu. Pohyb vzdialenej dosky, ktorý aplikuje korek-
ciu posunu, je možné aktivovať pomocou:
Konzola ExacTrac
Ručný ovládač ExacTrac (ak nie je nainštalovaná žiadna konzola)

Strana 263

7. Overenie röntgenového žiarenia. Znova môžete zachytiť röntgenové lúče, aby
ste skontrolovali, či je PTV teraz v správnej polohe pre liečbu. Strana 271

8. Vykonanie liečby.
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Štandardný pracovný tok pre röntgenové žiarenie zo systému ExacTrac na zariadení Novalis Tx
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6.
X

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

Load Plan/Patient Open Patient

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

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

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

isocenter.

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

position.

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”          

Perform and Finish 
Correction

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

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

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

Press „MV Ready“

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

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction 
shift.

Move Couch to
treatment position

Acquire X-ray
images

Perform and Finish 
Correction

Perform Robotics
Tilt Compensation

Move Couch to
treatment position

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

was within limits.

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the

verification threshold the user is asked
to apply the shift.

This step is skipped if verification was 
within limits.

Obrázok 2 

Pracovné toky pre špecifické lineárne urýchľovače
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2.1.2 Pracovný tok pre TrueBeam

Kroky pracovného toku

Kroky Pozri

1.
Otvorte pacienta v lineárnom urýchľovači. Pacient sa otvorí automaticky, ak je
systém ExacTrac na karte Select Patient. Ak je to potrebné, môžete nastaviť
nastavenia špecifické pre daného pacienta.

Strana 129

2.

Predbežné nastavenie polohy. Toto zahŕňa vyrovnanie PTV s izocentrom li-
neárneho urýchľovača. Systém vypočíta, ako presunúť liečebné ležadlo v závi-
slosti od umiestnenia buď telesných značiek alebo poľa v porovnaní s ich polo-
hou na DRR pri CT skenovaní pacienta.
Pohyb sa aktivuje v ambulancii pomocou VMS ovládača.

Strana 205

3.

Korekcia röntgenového/kužeľového lúča. Môžete použiť CT s röntgenovým/
kužeľovým lúčom, aby ste zistili presné aktuálne umiestnenie PTV a porovnali
ich s DRR, aby sa mohol vypočítať akýkoľvek posun potrebný pre polohu pa-
cienta.

Strana 211

4.

Aplikujte rotačnú korekciu:
• Ak používate Robotics 1.0, táto korekcia sa môže aplikovať v ambulancii po-

mocou VMS ovládača.
• Ak používate Robotics 2.0, táto korekcia sa môže aplikovať z oblasti konzoly

pomocou VMS konzoly.
POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov si korekcie sklonu, ktoré majú za ná-
sledok zdvihnutie o viac ako 5 cm na hlavnej časti dosky, vždy vyžadujú, aby
ste aktivovali korekciu v ambulancii. V takýchto situáciách systém ExacTrac
zobrazí príslušné hlásenie a aktivuje tlačidlá Lock all v zariadení Robotics
2.0. Operátor musí vojsť do ambulancie, aby deaktivoval tlačidlá Lock all a
aby aktivoval korekciu zvnútra pomocou ručného ovládača dosky TrueBeam. 

Strana 209

5.

Aplikovanie korekčného posunu. Pohyb vzdialenej dosky, ktorý aplikuje korek-
ciu posunu, je možné aktivovať pomocou:
VMS konzoly
VMS ovládača

Strana 263

6.
Overenie röntgenového žiarenia. Ak sa zobrazí možnosť Proceed with Verifica-
tion, musíte zachytiť röntgenové lúče, aby ste skontrolovali, či je PTV teraz v
správnej polohe pre liečbu.

Strana 271

7. Vykonanie liečby.

Varovanie
Použitie zariadenia ExacTrac Robotics so systémom TrueBeam si vyžaduje, aby bol systém
Varian LaserGuard aktívny. Systém LaserGuard sa nesmie nikdy deaktivovať, keď je
zariadenie ExacTrac Robotics aktivované v oblasti konzoly.
Počiatočné nastavenie pacienta by malo mať vertikálnu odchýlku rotácie menšiu ako 5 stupňov,
pretože systém ExacTrac umožňuje aktualizáciu plánu alebo nahradenie plánu v lineárnom
urýchľovači maximálne o 5 stupňov. V opačnom prípade sa lúč zobrazí ako nekonzistentný lúč v
ďalšej frakcii (pozristr. 195).
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Príkladový pracovný tok systému ExacTrac pre TrueBeam
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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.

Obrázok 3 

Pracovné toky pre špecifické lineárne urýchľovače
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2.1.3 Pracovný tok pre Elekta

Kroky pracovného toku

Kroky Pozri

1.
Otvorte pacienta v MOSAIQ a pripravte prvý lúč. Pacient sa automaticky otvorí
v iGUIDE a v systéme ExacTrac, ak je systém ExacTrac na karte Select Pa-
tient.

Strana 129

2.

Predbežné nastavenie polohy. Vykonajte automatické predbežné nastavenie
polohy pre lebku a manuálne predbežné nastavenie polohy pre všetky ostatné
prípady. Posun pre automatické predbežné nastavenie polohy sa priamo pre-
nesie do iGUIDE alebo MOSAIQ.

Strana 177

3.
Korekcia röntgenového žiarenia. Môžete zachytiť röntgenové žiarenie, aby ste
zistili presné aktuálne umiestnenie PTV a porovnali ho s DRR, aby sa mohol
vypočítať akýkoľvek posun potrebný pre polohu pacienta.

Strana 211

4.

Aplikujte korekčný posun:
• Ak používate systém iGUIDE HexaPOD, systém ExacTrac zobrazí a prene-

sie vypočítaný posun priamo do iGUIDE. Pozri displej iGUIDE, aby ste mohli
vykonať posun.

• Ak používate iba systém MOSAIQ, systém ExacTrac zobrazí a prenesie vy-
počítaný posun priamo do MOSAIQ. Pozridisplej MOSAIQ, aby ste mohli vy-
konať posun.

Súradnice posunu nezadávajte ručne. Znovu odošlite posuny, ak prenos sú-
radníc zlyhal.

Strana 269

5.
Overenie röntgenového žiarenia. Ak sa zobrazí možnosť Proceed with Verifica-
tion, musíte zachytiť röntgenové lúče, aby ste skontrolovali, či je PTV teraz v
správnej polohe pre liečbu po aplikovaní korekčného posunu.

Strana 271

6. Vykonajte liečbu.

Varovanie
V prípade zlyhania funkcie podržania lúča (liečebný lúč zo zariadenia Elekta zostáva
aktívny, zatiaľ čo systém ExacTrac indikuje podržanie lúča), ihneď pozastavte liečbu a
neobnovujte ju, až kým sa neoverí správne fungovanie funkcie podržania lúča.
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Príkladový pracovný tok systému ExacTrac pre 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.

Obrázok 4 
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2.1.4 Vyhýbanie sa kolíziám

Bezpečnostné poznámky

Pohyb vzdialeného ležadla by sa nemal použiť, ak sa používa príslušenstvo, ktoré obmedzuje
medzeru medzi pacientom a portálom. Príslušenstvo, ako napr. kužeľový kolimátor, spôsobuje
vyššie riziko kolízií, takže by sa automatický pohyb ležadla mal aktivovať len vnútri ambulancie.
Ak máte podozrenie, že by mohlo dôjsť ku kolízii, ihneď zastavte aktivovanie pohybu. Uvoľnite
tlačidlá pre aktivovanie pohybu na konzole ExacTrac alebo na ručnom ovládači v ambulancii.
Ak je potrebný chod nasucho, aby ste sa vyhli kolíziám, uistite sa, že tento chod nasucho sa
vykonáva v konečnej liečebnej polohe (t. j. po aplikovaní posunu systému ExacTrac).
Povedzte pacientom, aby zostali na liečebnom ležadle a aby sa nepohybovali, kým im klinický
lekár nepovie, že je to bezpečné.

Varovanie
Zabezpečte, aby aj napriek zmene polohy pacienta vykonanej systémom ExacTrac nedošlo
ku kolízii s pacientom a žiadnou časťou lineárneho urýchľovača alebo s príslušenstvom
lineárneho urýchľovača počas liečby alebo počas rotácie portálu vo všeobecnosti (napr.
liečba s rôznymi poľami a rôznymi uhlami portálu).

Varovanie
Zabezpečte, aby nedošlo ku kolízii s pacientom alebo fixačným/sledovacím príslušenstvom
pacienta a ktoroukoľvek časťou lineárneho urýchľovača alebo príslušenstvom lineárneho
urýchľovača počas nastavenia polohy pacienta.

Varovanie
Pred aktiváciou akéhokoľvek pohybu sa vždy uistite, že je medzi pacientom a ktoroukoľvek
časťou portálu lineárneho urýchľovača dostatočná medzera. Berte do úvahy, že portál aj
ležadlo, vrátane pohyblivých zariadení ako Brainlab Robotics, sa môžu posunúť. Existuje
riziko kolízie!

Varovanie
Ak je nainštalované príslušenstvo lineárneho urýchľovača (napr. vyšetrenie s kužeľovým
lúčom), zabezpečte, aby bol nainštalovaný a aktivovaný doplnkový bezpečnostný
mechanizmus, ktorý zabráni potenciálnym kolíziám. Ak to nie je možné zaručiť,
nepoužívajte systém Robotics kvôli riziku kolízie.
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3 PREHĽAD HARDVÉRU
3.1 Komponenty hardvéru systému ExacTrac

Všeobecné informácie

Systém ExacTrac je k dispozícii v rôznych konfiguráciách a verziách. Komponenty hardvéru sa
líšia v závislosti od zvolenej konfigurácie hardvéru a softvéru. Viac informácií získate od podpory
spoločnosti Brainlab.

PREHĽAD HARDVÉRU

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 43



3.1.1 Komponenty IČ systému

Všeobecné informácie

Štandardná konfigurácia infračerveného sledovania v systéme ExacTrac obsahuje nasledujúce
komponenty.

Pracovná stanica a skrinka

①
②

Obrázok 5 

Č. Komponent Funkcia

① Pracovná stanica Exac-
Trac Pozri str. 68.

② Skrinka pracovnej stanice
Obsahuje pracovnú stanicu spolu s napájacími káblami, elek-
trickými bezpečnostnými zariadeniami, ovládacou elektroni-
kou atď.

Pracovná stanica by sa mala vypnúť aspoň raz týždenne. Viac informácií o elektrickej bezpečnosti
nájdete na str. 64.
Klimatizačný systém musí byť schopný udržiavať konštantnú teplotu v miestnosti.

Infračervená a video kamera

Kamera sa montuje vždy na strop pri podstavci ležadla. IČ kamera Polaris Spectra potrebuje
najmenej 5 minút na zahriatie. Počas tohto času kamera neodosiela údaje a kalibrácia a
vyšetrenie nie sú možné. IČ kameru zapnite najmenej 5 minút pred jej použitím. Ak chcete
kameru zapnúť, stlačte tlačidlo Zapnutie systému (System On) na skrinke počítača alebo
konzole systému.

Komponenty hardvéru systému ExacTrac
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①

② ③

Obrázok 6 

Č. Komponent Funkcia

① Kamery Vopred kalibrovaný kamerový systém.

② Infračervené šošovky Sledujte polohu pacienta pomocou reflexných guľatých zna-
čiek.

③ Video objektív Poskytuje video obraz pacienta.

Varovanie
IČ kamera Polaris Spectra potrebuje najmenej 5 minút na zahriatie.

Infračervená a video kamera (TrueBeam)

Pre systémy inštalované na lineárnych urýchľovačoch TrueBeam je kamera nainštalovaná na
rovnakom držiaku ako podobná kamera sledovacích systémov Varian Medical Systems.

Obrázok 7 

Bezpečnostné poznámky

Rôzne infračervené systémy sa môžu navzájom ovplyvňovať. Nepoužívajte naraz rôzne
infračervené systémy. Infračervené zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab sa môžu
použiť so systémom ExacTrac iba vtedy, ako to špecifikuje spoločnosť Brainlab. Použitie
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neautorizovaných infračervených zdravotníckych pomôcok môže nepriaznivo ovplyvniť
bezpečnosť alebo účinnosť systému ExacTrac alebo iných systémov a môže ohroziť bezpečnosť
pacienta, používateľa a/alebo životného prostredia.

Varovanie
Kamerový systém sa nesmie používať po jeho poškodení alebo náraze. Je potrebné o tom
informovať servis spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Nedotýkajte sa pacienta a kamery naraz.

Monitor

①

Obrázok 8 

Č. Komponent Funkcia

① 19" dotykový monitor

Zabezpečuje riadenie softvéru vo vyšetrovacej miestnosti.
Monitor môže byť pripevnený buď na stenu alebo na strop vy-
šetrovacej miestnosti.
Rozlíšenie monitora je 1 024 x 1 090.

POZNÁMKA: Pre monitory montované na strop: aby sa zabránilo zraneniu pacienta alebo
operátora v dôsledku kolízie, vždy dajte monitor do parkovacej polohy. Počas nastavenia polohy
monitora dávajte pozor, aby ste zabránili kolízii s akýmkoľvek iným zariadením. 
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3.1.2 IČ sledovacie príslušenstvo

Guľaté telesné značky a objímky na značky

① ② ③
Obrázok 9 

Č. Komponent Funkcia

① Guľaté telesné značky
Aktivujte infračervené sledovanie. Sú pripevnené k objímkam
na značky alebo k bezrámovému rádiochirurgickému poloho-
vaciemu poľu.

② Objímky na značky

Tieto sú pripevnené na vhodné miesta na koži pacienta pomo-
cou náplastí.
Ak sa objímky na značky budú opätovne používať (pre toho
istého pacienta), musia sa použiť nové náplaste. Pozri str.
98 a str. 180.

③ Náplasti Tieto sa môžu pripevniť na objímky na značky, aby sa mohli
použiť viackrát na tom istom pacientovi.

Guľaté reflexné značky

①

Obrázok 10 

Č. Komponent Funkcia

① Guľatá reflexná značka Je pripevnená na polohovacie pole a na fantóme izocentra,
aby sa mohlo aktivovať infračervené sledovanie.
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3.1.3 Skenovacie príslušenstvo

Guľaté telesné značky a objímky na značky

① ② ③

Obrázok 11 

Č. Komponent Funkcia

① Telesné značky pre CT Detegujú sa automaticky v rámci CT skenovania. Sú pripev-
nené na objímkach na značky.

② Reflexné telesné značky
pre CT

Detegujú sa automaticky v rámci CT skenovania a sú vhodné
na infračervené sledovanie. Sú pripevnené na objímkach na
značky.

③ Objímky na značky

Tieto sú pripevnené na vhodné miesta na koži pacienta pomo-
cou náplastí.
Ak sa objímky na značky budú opätovne používať (pre toho
istého pacienta), musia sa použiť nové náplaste. Pozri str.
98 a str. 180.

Bezrámové rádiochirurgické komponenty

Bezrámové rádiochirurgické komponenty sa používajú na sledovanie polohy pacienta počas
kraniálnych vyšetrení, aby bolo možné mapovať získané údaje o snímkach. Tento systém sa
môže použiť iba v kombinácii s korekciou röntgenového žiarenia (pozri str. 50).
Bezrámové rádiochirurgické komponenty sú popísané v Príručke pre používateľov
hardvéru, Systém podpory pacienta a v str. 181.

① ②

Obrázok 12 

Č. Komponent Funkcia

① Bezrámové rádiochirur-
gické polohovacie pole

Umožňuje sledovanie pacienta vo všetkých štandardných
uhloch pri rotácii ležadla. Jeho štruktúra z uhlíkových vlákien
tiež zabezpečuje optimálnu úroveň rádiovej translucencie a
minimálnu kumuláciu dávky počas vyšetrenia pacienta.
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Č. Komponent Funkcia

② Bezrámová SRS súprava
masky

Umožňuje bezpečné, reprodukovateľné nastavenie polohy pa-
cienta medzi jednotlivými frakciami.
(Systém ExacTrac nie je kompatibilný so štandardnými systé-
mami kraniálnych masiek.)

POZNÁMKA: Štruktúra z uhlíkových vláken bezrámového rádiochirurgického polohovacieho
poľa má priemernú hrúbku steny 1,4 mm, čo zodpovedá 2 mm vody. Na základe metód a
parametrov vyšetrenia by sa malo individuálne stanoviť, či má štruktúra zostať na pacientovi
počas samotného ožarovania alebo či sa má odstrániť. Odstránenie poľa počas vyšetrenia
znemožní vykonať overenie v rámci frakcie. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť Brainlab
odporúča mať pole nainštalované počas ožarovania. 

Polohovacie polia pre extrakraniálne vyšetrenia

①

Obrázok 13 

Č. Komponent Funkcia

① Polohovacie pole ET Toto pole z uhlíkových vláken sa môže použiť pre štandardné
extrakraniálne vyšetrenia.

Pozri str. 184.
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3.1.4 Röntgenové komponenty

Všeobecné informácie

Ak ste kúpili konfiguráciu systému ExacTrac X-ray, zariadenie, ktoré je popísané nižšie, sa
dodáva dodatočne k štandardným infračerveným sledovacím komponentom.
Konfiguráciu systému ExacTrac X-ray zabezpečí pre vašich pacientov vyššiu presnosť a
bezpečnosť vďaka takým funkciám systému ExacTrac X-ray, ako je korekcia a overenie.
Pozri tiež str. 66 a str. 77.

Dvojitý röntgenový generátor

①

Obrázok 14 

Č. Komponent Funkcia

① Dvojitý röntgenový gene-
rátor

Napája dve röntgenové trubice, ktoré sa používajú na vytvára-
nie röntgenových snímok na korekciu a overenie počas nasta-
venia polohy pacienta. Dodáva sa s dvomi osobitnými skrin-
kami, ktoré sú spojené káblami. Pomocou dvojitého röntgeno-
vého generátora je možné snímky vytvárať takmer naraz po-
mocou obidvoch röntgenových trubíc.

Bezpečnostná poznámka

Nikdy neumiestňujte žiadne objekty na vetraciu mriežku generátora. Nesprávna
manipulácia môže spôsobiť prehriatie a poškodenie generátora.

Komponenty hardvéru systému ExacTrac
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12" podlahová skrinka röntgenového zariadenia

①

③

②

Obrázok 15 

Č. Komponent Funkcia

① 12" podlahová skrinka Obsahuje röntgenovú trubicu. Obidve skrinky sú zapustené
do podlahy, každá na jednej strane lineárneho urýchľovača.

② Röntgenová trubica

Generuje röntgenové snímky, aby sa overila presnosť nasta-
venia polohy pacienta.
Keď sa pozriete na prednú stranu lineárneho urýchľovača, ľa-
vá trubica bude definovaná ako Trubica 1 a pravá trubica ako
Trubica 2.

③ Röntgenový kolimátor Zabezpečuje, aby žiarenie vyžarované trubicou pokrývalo vý-
lučne citlivú oblasť detektora plochých panelov.
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Skrinka na podlahe a röntgenové trubice

① ②

③

Obrázok 16 

Č. Komponent Funkcia

① Skrinka na podlahe Obsahuje röntgenovú trubicu. Obidve skrinky sú postavené
na podlahe, každá na jednej strane lineárneho urýchľovača.

② Röntgenová trubica

Generuje röntgenové snímky, aby sa overila presnosť nasta-
venia polohy pacienta.
Keď sa pozriete na prednú stranu lineárneho urýchľovača, ľa-
vá trubica bude definovaná ako Trubica 1 a pravá trubica ako
Trubica 2.

③ Röntgenový kolimátor Zabezpečuje, aby žiarenie vyžarované trubicou pokrývalo vý-
lučne citlivú oblasť detektora plochých panelov.
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17" podlahová skrinka röntgenového zariadenia

① ②

③

Obrázok 17 

Č. Komponent Funkcia

① 17" podlahová skrinka Obsahuje röntgenovú trubicu. Obidve skrinky sú postavené
na podlahe, každá na jednej strane lineárneho urýchľovača.

② Röntgenová trubica

Generuje röntgenové snímky, aby sa overila presnosť nasta-
venia polohy pacienta.
Keď sa pozriete na prednú stranu lineárneho urýchľovača, ľa-
vá trubica bude definovaná ako Trubica 1 a pravá trubica bu-
de definovaná ako Trubica 2.

③ Röntgenový kolimátor

Zabezpečuje, aby žiarenie vyžarované trubicou pokrývalo vý-
lučne citlivú oblasť detektora plochých panelov.
Kolimátor, ktorý je tu zobrazený, sa inštaluje iba v aktualizá-
ciách na už nainštalované systémy.
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Konzola ExacTrac pre dvojitý generátor

⑨

①
②

③

⑦

⑤

⑥
⑧

④

Obrázok 18 

Č. Komponent Funkcia

① Zapnutie systému Spustí systém.

② Indikátor pohotovostného
režimu systému Oranžovou farbou hlási, kedy je k dispozícii napájanie budovy.

③ Indikátor napájania systé-
mu Zelenou farbou hlási, kedy je systém zapnutý.

④ Vypnutie systému Vypne systém.

⑤ Získavanie röntgenových
snímok

Vytvoriť röntgenovú snímku. Kruh indikátora sa rozsvieti zele-
nou farbou, keď je možné vytvoriť röntgenovú snímku.

⑥ Spustenie fluoroskopickej
sekvencie

Spustí röntgenovú fluoroskopickú sekvenciu. Kruh indikátora
sa rozsvieti zelenou farbou, keď je možné spustiť fluorosko-
pickú sekvenciu.

⑦ Zastavenie fluoroskopic-
kej sekvencie

Zastaví röntgenovú fluoroskopickú sekvenciu. Kruh indikátora
bliká oranžovou farbou, keď práve prebieha fluoroskopická
sekvencia.

⑧ Výstražné svetlo pre oža-
rovanie Svieti oranžovou farbou, keď sa vytvára röntgenová snímka.

⑨ Aktivácia pohybu
Aktivuje sa automatický pohyb ležadla.
Kruhy indikátora sa rozsvietia zelenou farbou, keď je možný
automatický pohyb ležadla.

Röntgenový bzučiak Pípne, keď sa vytvorí röntgenová snímka.

Komponenty hardvéru systému ExacTrac
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Ploché panely

①

②
Obrázok 19 

Č. Komponent Funkcia

① Plochý panel Systém ExacTrac je vybavený dvomi amorfnými silikónovými
(aSI) detektormi s plochými panelmi.
Ploché panely registrujú röntgenové snímky generované po-
mocou röntgenových trubíc.
Dva ploché panely sú namontované na strop, jeden na každej
strane vyšetrovacieho ležadla.
Pozri str. 355.

② Plochý panel a röntgeno-
vé žiarenie
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3.1.5 Komponenty pre lepšie nastavenia polohy pacienta

Systém ExacTrac Robotics

①

Obrázok 20 

Č. Komponent Funkcia

①
Systém ExacTrac Robo-
tics pripevnený na ležad-
le

Voliteľný systém ExacTrac Robotics je namontovaný medzi
hornou časťou ležadla a samotným ležadlom a automaticky
kompenzuje odchýlky v rotačnej polohe pacienta. Pozrite si
Príručku pre používateľov hardvéru, Systém podpory pa-
cienta a časť str. 283.

Komponenty hardvéru systému ExacTrac

56 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



3.1.6 Komponenty pre kalibráciu a overenie systému

Izocentrický fantóm ET

①

Obrázok 21 

Č. Komponent Funkcia

① Izocentrický fantóm ET

Umožňuje izocentrickú kalibráciu s použitím laserov lineárne-
ho urýchľovača. Pozri str. 328.
V strede obsahuje volfrámovú guľôčku, ktorá je vyrovnaná s
gravírovanými pojmami na laseroch. Guľôčka sa môže použiť
na dennú kontrolu. Pozri str. 346.

Varovanie
Izocentrický fantóm nie je určený na použitie pri Winston-Lutzovom teste ani na vyrovnanie
stenových laserov.

Röntgenový kalibračný fantóm

①

Obrázok 22 

Č. Komponent Funkcia

① Röntgenový kalibračný
fantóm ET

Používa sa na kalibráciu röntgenového zobrazovacieho systé-
mu, aby sa zabezpečila presnosť korekcie a overenia pri na-
stavení polohy pacienta. Pozri str. 332.
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Overovací fantóm ExacTrac

①

Obrázok 23 

Č. Komponent Funkcia

① Overovací fantóm Exac-
Trac

Táto voliteľná replika ekvivalentu kostí panvy vloženej do
ekvivalentného tkaninového materiálu sa používa na zabez-
pečenie kvality a školenia terapeutov.

Komponenty hardvéru systému ExacTrac
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3.2 Pracovná stanica ExacTrac pre prípravu/
posúdenie/distribúciu údajov

Všeobecné informácie

Pracovná stanica ExacTrac pre Prep/Review/Distribution údajov umožňuje prípravu údajov
jednotlivých pacientov na proces s použitím systému ExacTrac X-ray IGRT bez toho, aby sa
narušilo klinické použitie systému ExacTrac. Toto zahŕňa nasledovné:
• Importovanie údajov pacienta prostredníctvom DICOM a definovanie príslušných nastavení

IGRT pre jednotlivých pacientov.
• Posúdenie historických údajov nastavenia systému ExacTrac a jeho parametrov bez

blokovania systému ExacTrac.
• Druhá licencia softvéru ExacTrac.
• Globálna databáza (nastavenie servera) a prístup ku všetkým IGRT údajom pacienta medzi

viacerými systémami ExacTrac.

Požiadavky

Systém pre prípravu a posúdenie:
• Vyžaduje systém ExacTrac, verzia 6.2
• Odporúčané: Softvér pre posúdenie a schvaľovanie IGRT (osobitný modul)

Nastavenie systému

Systém by mal nainštalovať servisný technik spoločnosti Brainlab, ktorý vykoná všetky potrebné
nastavenia. Spustenie systému:

Kroky

1. Zapnite spínač spustenia na zadnej strane jednotky.

2. Stlačte tlačidlo napájania na prednej strane jednotky.

3. Zapnite monitor.

4. Teraz postupujte podľa pokynov na str. 110, aby sa spustil systém ExacTrac.

Ochrana údajov - Dôvernosť a ochrana pred neautorizovaným prístupom

V softvéri ExacTrac sa nachádzajú údaje o pacientoch identifikované podľa mena pacienta a
jedinečného ID. Z tohto dôvodu sa s nimi musí zaobchádzať v súlade s príslušnými právnymi
predpismi o ochrane osobných údajov a musia sa chrániť pred nepovoleným prístupom.

Varovanie
Pracovná stanica musí byť buď vhodne chránená pred prístupom verejnosti, alebo musí
byť nainštalovaná na mieste, kde môže byť vždy pod dohľadom. Za zabezpečenie
pracovnej stanice je zodpovedná nemocnica.
Operačný systém Windows poskytuje autentifikáciu používateľa, ktorá chráni pred nepovoleným
prístupom k údajom pacientov. Všetky informácie o prihlasovaní a heslách by mal spravovať
administrátor nemocničnej siete a všetci pracovníci, ktorí pracujú so systémom a ktorí ho vypínajú
po jeho použití. Šetrič obrazovky chránený heslom je implementovaný tak, aby poskytoval
dodatočné zabezpečenie.
V záujme ochrany pred stratou údajov pacientov by mali byť údaje pacientov buď zálohované na
DVD/CD, alebo uložené pomocou sieťového archívu.
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Varovanie
Nepoužívajte interný DVD/CD zapisovač na zálohovanie dôležitých údajov pacienta. Trvalá
integrita údajov na DVD a CD nie je zaručená kvôli technologickým obmedzeniam. Keďže
dôverné údaje pacientov sú uložené na pevnom disku pracovnej stanice, musia sa tieto
údaje pred likvidáciou systému buď bezpečne vymazať alebo fyzicky zničiť.

Varovanie
Jednoduché vymazanie údajov z pevného disku neposkytuje dostatočnú ochranu proti
opätovnému vyhľadávaniu údajov. Musí sa použiť vyhradená softvérová aplikácia, aby sa
údaje nedali obnoviť.

Novo vytvorení používatelia musia byť súčasťou „skupiny používateľov systému
ExacTrac“, aby boli plne funkční.

Pohľad spredu

①

③
②

Obrázok 24 

Č. Komponent

① DVD/CD/RW jednotka

② Tlačidlo napájania

③ USB konektory (2x)

Pracovná stanica ExacTrac pre prípravu/posúdenie/distribúciu údajov
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Pohľad zozadu

⑪
⑩

①

② ③

④
⑤

⑥
⑧

⑨

⑦

Obrázok 25 

Č. Komponent

① AC adaptér so spínačom napájania

② Konektor klávesnice

③ Konektor myši

④ Výstup VGA onboard (deaktivovaný)

⑤ Paralelný port (BIOS deaktivovaný)

⑥ USB konektory (4x)

⑦ Sieťový konektor 1

⑧ Sieťový konektor 2 (BIOS deaktivovaný)

⑨ Konektor mikrofónu

⑩ Konektor pre výstup zvuku

⑪ DVI port grafickej karty
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Postup čistenia systému

Kroky

1. Vypnite systém a všetky spínače napájania a zariadenia.

2. Odpojte systém od zdroja napájania.

3. Suchou handričkou očistite kryt systému, myš, klávesnicu a povrch monitora.

Varovanie
Nepoužívajte manuálne alebo automatické postupy čistenia a dezinfekcie!

Varovanie
Nesterilizujte komponenty systému!

Varovanie
Uistite sa, či sa nedostávajú nejaké kvapaliny do komponentov systému, pretože by to
mohlo poškodiť komponenty a/alebo elektroniku!

Špecifikácia výkonu pracovnej stanice

Špecifikácia

Maximálne prevádzkové napätie
100 - 127 V
200 - 240 V

Frekvencia 50 - 60 Hz, automatické snímanie

Hodnota príkonu 7 A

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Softvér a hardvér môžu do systémov Brainlab inštalovať len autorizovaní zamestnanci
spoločnosti Brainlab. Používateľ by nemal sám inštalovať ani odstraňovať žiadne
softvérové aplikácie ani hardvérové komponenty. Ak sa v spolupráci so zamestnancom
spoločnosti Brainlab nainštaluje antivírusový skener, musí byť konfigurovaný podľa
odporúčaní spoločnosti Brainlab.

Varovanie
V záujme bezpečného a správneho používania systému spoločnosť Brainlab odporúča,
aby pred prvým použitím systému všetci používatelia absolvovali rozsiahli školiaci
program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Varovanie
S komponentmi systému ExacTrac a príslušenstvom zariadení môže pracovať iba
vyškolený zdravotnícky personál.

Varovanie
Pracovná stanica ExacTrac pre Prep/Review/Distribution údajov by sa mala používať iba v
kombinácii s jedným alebo viacerými systémami ExacTrac.

Varovanie
Neblokujte ani nezakrývajte otvory na kryte systému alebo na plášti alebo na inom
dodanom zariadení, ako je monitor. Aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a aby
sa neprehrial, musí byť povolené prúdenie vzduchu cez tieto otvory.

Pracovná stanica ExacTrac pre prípravu/posúdenie/distribúciu údajov
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Varovanie
Systém nedávajte do blízkosti alebo nad radiátor alebo ohrievač alebo na priame slnečné
svetlo. Systém umiestnite do malého priestoru len vtedy, ak je tam zabezpečené
dostatočné vetranie.

Varovanie
Pre zabezpečenie dostatočného vetrania je potrebná minimálna vzdialenosť 200 mm od
ľavej/pravej/hornej/prednej/zadnej časti.

Varovanie
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru: Nepoužívajte
poškodené káble (poškodená izolácia, holý drôt).

Varovanie
V núdzových situáciách (napr. poškodený plášť alebo káble, prienik kvapalín alebo cudzích
látok) okamžite vypnite systém, odpojte konektor napájania a kontaktujte spoločnosť
Brainlab.

Bezpečnosť laserov

Varovanie
DVD/CD jednotka/zapisovač: Je nebezpečné pozerať sa priamo na tento laserový lúč.
Neodstraňujte žiadne kryty jednotky.

Varovanie
Nepozerajte sa priamo na laser myši.
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3.3 Elektronika systému ExacTrac
3.3.1 Všeobecné poznámky o elektrickej bezpečnosti

Regulačné informácie

Všetky komponenty systému ExacTrac, ktoré sú umiestnené v blízkosti pacienta, spĺňajú
bezpečnostné požiadavky na elektrické zdravotnícke pomôcky a systémy vďaka individuálnej
certifikácii alebo vďaka špecifickým dodatočným opatreniam pri inštalácii. Postupy sú v obidvoch
prípadoch všeobecne odvodené zo smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS a sú
implementované v súlade s nasledujúcimi normami:
• IEC 60601-1 [Elektrické zdravotnícke zariadenia - Časť 1 Všeobecné požiadavky na

bezpečnosť]

Bezpečnostné funkcie

Do systému ExacTrac sú implementované dve hlavné bezpečnostné funkcie, aby bola zaistená
bezpečnosť pacienta v súlade s normou IEC 60601-1:
• Zdravotnícky izolačný transformátor, ktorý zaručuje galvanickú izoláciu všetkých komponentov

elektrického systému zo siete, čím chráni systém pred nadmerným napätím siete.
• Integrované ochranné uzemnenie, ktoré umožňuje potenciálne rovnomerné rozdelenie systému

a jeho komponentov tak, aby sa dotykový prúd udržal na minimálnej úrovni.

Špecifikácie napájania

Systém ExacTrac má nasledujúce požiadavky na napájanie:
• Nominálna spotreba energie: 400 W (nepretržite)
• 3,15 kVA (menovitý maximálny príkon)
• 100 až 240 VAC, jednofázový

Dvojitý röntgenový generátor má nasledujúce požiadavky na napájanie:
• 65 kVA (menovitý maximálny príkon)
• 200 až 480 VAC, trojfázový

Postup v prípade kritických porúch

V prípade elektrickej poruchy dodržiavajte stanovený núdzový postup.

Varovanie
Iba pracovníci vyškolení o protipožiarnych postupoch by sa mali pokúsiť zahasiť elektrický
požiar. Elektrický požiar by mal byť zahasený iba pomocou vhodného hasiaceho prístroja.
V žiadnom prípade sa nesmie použiť voda.

Varovanie
V prípade poruchy ihneď prerušte vyšetrenie a kontaktujte špecialistu podpory spoločnosti
Brainlab.

Obmedzenia pripojenia

Varovanie
K dátovým rozhraniam alebo integrovanej napájacej koľajničke systému ExacTrac
nepripájate rôzne zariadenia. K systému sa môže pripojiť len zariadenie špecifikované
spoločnosťou Brainlab.

Elektronika systému ExacTrac
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Varovanie
Komponenty systému ExacTrac nepripájajte priamo do sieťového zdroja napájania. Aby
bola zaručená elektrická bezpečnosť pre používateľa aj pacienta, komponenty systému
ExacTrac sa môžu napájať len prostredníctvom integrovanej napájacej koľajničky.

Varovanie
Dodatočné zariadenia pripojené k elektrickým zdravotníckym zariadeniam musia spĺňať
príslušné normy IEC alebo ISO (napr. IEC 60950 pre zariadenia na spracovanie údajov a IEC
60601-1 pre zdravotnícke pomôcky). Okrem toho všetky konfigurácie musia spĺňať
požiadavky na elektrické zdravotnícke systémy (pozri normy IEC 60601-1-1 alebo
Vyhlásenie 16 v 3. vydaní IEC 60601-1). Každý, kto pripája prídavné zariadenia k
elektrickým zdravotníckym pomôckam, zároveň konfiguruje zdravotnícky systém, a preto
je zodpovedný za to, že systém spĺňa požiadavky na elektrické zdravotnícke systémy.
Upozorňujeme, že miestne zákony majú prednosť pred vyššie uvedenými požiadavkami. V
prípade pochybností kontaktujte vášho miestneho zástupcu alebo oddelenie technického
servisu.

Varovanie
Žiadne zdravotnícke pomôcky od spoločnosti Brainlab sa nemôžu napájať pomocou
viacnásobnej zásuvky. V prípade, že zákazník používa viacnásobnú zásuvku, vytvára
elektrický zdravotnícky systém, a preto je zákazník úplne zodpovedný za tento vytvorený
systém.

Obmedzenia týkajúce sa životného prostredia

Varovanie
Röntgenový generátor EDITOR HFe nie je určený na prevádzku na miestach s výskytom
spaľovacieho plynu. Pri čistení a vyšetrovaní pacienta berte do úvahy príslušné predpisy
týkajúce sa vytvárania nebezpečných horľavých plynných zmesí. Zariadenie sa nesmie
prevádzkovať na miestach, kde by mohlo dôjsť k výbuchu. Nesmie sa prevádzkovať v
blízkosti kvapalín, horľavých anestetík, dezinfekčných prostriedkov, aerosólových sprejov
alebo v prostredí s vysokým obsahom kyslíka. 

Poznámky k elektromagnetickej kompatibilite

Varovanie
Systém ExacTrac je certifikovaný podľa normy IEC 60601-1-2 (EN 55011, Trieda A). Hoci
tento systém spĺňa požadované emisné limity pre zdravotnícke pomôcky, môže vyvolávať
elektromagnetické rušenie v zdravotníckych a iných nezdravotníckych zariadeniach, alebo
môže rušiť rádiovú komunikáciu. Ak dôjde k elektromagnetickému rušeniu, prevádzkovateľ
musí vykonať tieto opatrenia:
• premiestniť alebo presunúť zasiahnuté zariadenie(a)

zväčšiť vzdialenosť medzi daným zariadením a zasiahnutým zariadením
• pripojiť zasiahnuté zariadenia k inému zdroju napájania
• kontaktovať spoločnosť Brainlab pre ďalšiu pomoc

Varovanie
Systém ExacTrac neprevádzkujte, ak existuje podozrenie na elektromagnetické rušenie.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab nie je zodpovedná za rušenie spôsobené používaním iných
prepojovacích káblov, ako sú odporúčané.
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3.3.2 Elektrická bezpečnosť s röntgenovým generátorom

Postup v prípade systémových porúch

Varovanie
Ak sa v softvéri ExacTrac alebo na konzole generátora zobrazí výstražné alebo chybové
hlásenie generátora, v závislosti od typu chyby sa röntgenová jednotka už nemôže použiť:
Dodržujte pokyny/úkony pre každú špecifickú chybu tak, ako je to popísané v návode na
obsluhu generátora. Ak operátor nevykoná potrebné úkony, generátor sa môže dodatočne
poškodiť.

Bezpečnosť používateľa

Varovanie
Aj keď je systém vypnutý, v röntgenovom generátore v napájacej skrinke, napájacích
spojeniach a v ovládacích obvodoch sa stále používa napätie. Aby ste predišli vážnemu
zraneniu alebo usmrteniu, panely skrinky alebo röntgenové trubice môžu odstrániť alebo
vymeniť len vyškolení technici.

Ďalšie informácie

Pozri str. 404.

Elektronika systému ExacTrac
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3.3.3 Distribúcia napájania v systéme ExacTrac

Všeobecné informácie

V systéme ExacTrac sa napájanie distribuuje pomocou skrinky pracovnej stanice. K dispozícii je
aj röntgenový generátor so samostatným napájaním, ak váš systém ExacTrac obsahuje voliteľnú
röntgenovú konfiguráciu.

Skrinka pracovnej stanice

①

Obrázok 26 

Č. Komponent Funkcia

① Skrinka pracovnej stanice

Zabezpečuje celkové napájanie pre elektronické komponenty
a ploché panely systému ExacTrac.
Iba systém ExacTrac Robotics je počas používania napájaný
z batérie.

PREHĽAD HARDVÉRU

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 67



3.3.4 Prevádzkové panely systému ExacTrac

Všeobecné informácie

Podobne ako pracovná stanica a napájacie káble aj skrinka pracovnej stanice systému ExacTrac
obsahuje rôzne prevádzkové a pripojovacie panely.

Ovládací panel transformátora

① ② ③ ④ ⑤

Obrázok 27 

Č. Komponent Funkcia

① Sieťový spínač vstupnej
poistky

Reguluje, či je pre systém k dispozícii zdroj napájania v danej
budove.

② BUILDING POWER Indi-
kátor Naznačuje, či je k dispozícii zdroj napájania v danej budove.

③ Uzemňovací vypínač pre
únik prúdu Zabezpečuje ochranu proti úniku prúdu.

④ Poistkové spínače obvo-
dov Zabezpečujú ochranu proti preťaženiu obvodov.

⑤ Indikátor zapnutia systé-
mu

Po zapnutí systému sa na ovládacom paneli systému (pozri
nižšie) rozsvieti tento indikátor.

Ovládací panel systému ExacTrac

① ② ③ ④

Obrázok 28 

Č. Komponent Funkcia

① BUILDING POWER Indi-
kátor Rozsvieti sa, keď je k dispozícii napájanie budovy.

Elektronika systému ExacTrac
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Č. Komponent Funkcia

② Tlačidlo SYSTEM ON Zapne napájanie systému, čím pre všetky komponenty systé-
mu zabezpečí elektrickú energiu (pozri str. 105).

③ Tlačidlo SYSTEM OFF Vypne napájanie systému (pozri str. 307).

④ Tlačidlo COMPUTER
ON / OFF Spustí pracovnú stanicu systému ExacTrac.

POZNÁMKA: Systém môžete tiež spustiť a vypnúť pomocou konzoly ExacTrac (pozri str. 54). 

Elektronika stojanu ExacTrac

Elektronika stojanu ExacTrac je rozhraním systému pre externé komponenty, pre blokovanie a
bezpečnú manipuláciu a pre režim servisu generátora. Zobrazuje tiež diagnostické LED kontrolky.
Pre systém ExacTrac, verzie 6.0 až 6.2.1:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Obrázok 29 
Pre systém ExacTrac, verzia 6.5:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Obrázok 30 

Č. Komponent Funkcia/použitie

① Napájanie v systéme
ExacTrac

Pripojený k napájaniu skrinky. Zabezpečuje napájanie iných
vložiek.

② Blokovanie (ILK) Analyzuje prichádzajúce blokovacie signály a prenáša ich do
ostatných vložiek (pozri str. 71).

③ COM Pripája pracovnú stanicu k systému ExacTrac.

④ Systém Robotics Pripája systém Robotics k systému ExacTrac.

⑤ Röntgenová časť Pripája röntgenový generátor a röntgenový výstražný systém
k systému ExacTrac.
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Č. Komponent Funkcia/použitie

⑥ Ležadlo Pripája ležadlo k systému ExacTrac.

⑦ Rozšírenie stavu lúča ILK Rozhranie pre stav MV lineárneho urýchľovača (len na lineár-
nych urýchľovačoch Varian Clinac).

⑧
Vložka lineárneho urý-
chľovača systému Exac-
Trac (ET Lin)

Používa sa v kombinácii s integrovanými lineárnymi urýchľo-
vačmi Elekta (pozri nižšie).

Vložka lineárneho urýchľovača systému ExacTrac (ET LIN)

Vložka ET LIN sa používa v kombinácii s integrovanými lineárnymi urýchľovačmi Elekta.
Umožňuje spustenie možnosti „Beam On“ na lineárnom urýchľovači, ak systém ExacTrac
nevymazal stav svojho blokovania.

⑥
⑦

①
③

④

②
⑤

Obrázok 31 

Č. Komponent Funkcia/použitie

① Diag
Indikátor chýb.
Červená farba: vyskytla sa interná chyba hardvéru.

② Power Zelená farba: vložka LIN sa správne napája.

③ Active Naznačuje internú aktivitu.

④ Spínač obtoku

On: umožňuje, aby operátor lineárneho urýchľovača kedykoľ-
vek aktivoval lúč lineárneho urýchľovača. Musí byť nastavený
na On, ak sa systém ExacTrac práve nepoužíva na vyšetre-
nie, t. j. na premostenie blokovania systému ExacTrac.
Gated: ide o predvolené nastavenie, keď sa systém Exac-
Trac používa s integrovaným lineárnym urýchľovačom Elekta.
Umožňuje, aby systém ExacTrac automaticky nastavil alebo
vymazal blokovanie lúča, v závislosti od polohy pacienta.

Elektronika systému ExacTrac
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Č. Komponent Funkcia/použitie

⑤ Status

Zelená farba: použitie lúča je povolené. Systém ExacTrac
umožní „zapnutie lúča“, ak je Spínač obtoku nastavený na
možnosť On.
Vypnutý: Systém ExacTrac aktívne zabráni „zapnutiu lúča“ a
Spínač obtoku je nastavený na možnosť Gated. Je tiež vy-
pnutý, keď sa systém nenapája.

⑥ RxD Zobrazuje komunikáciu s pracovnou stanicou systému Exac-
Trac (Prijať).

⑦ TxD Zobrazuje komunikáciu s pracovnou stanicou systému Exac-
Trac (Preniesť).

POZNÁMKA: Ak režim lineárneho urýchľovača zostáva nastavený na Gated kvôli hardvérovej
alebo softvérovej chybe, už nie je možné aktivovať lúč lineárneho urýchľovača. V takýchto
prípadoch buď reštartujte softvér ExacTrac alebo manuálne nastavte spínač do polohy On, aby
sa vyšetrenie dokončilo. 

Vložka ILK systému ExacTrac

④

① ②

③

Obrázok 32 

Č. Komponent

① Diagnostické LED kontrolky

② Power LED

③ LED kontrolka DIAG (za normálnych podmienok je vypnutá)

④ Vlastné EXT ILK
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Vložka ET ILK sa môže použiť na pripojenie voliteľných vlastných signálov. Dodáva sa so
zodpovedajúcou koncovou zástrčkou, vrátane dvoch namontovaných skratovacích mostíkov.
Konektor je ďalej galvanicky oddelený od systému ExacTrac. Voliteľné pripojiteľné signály sú:
• Vlastné výstražné svetlo: Umožňuje použitie vlastného výstražného svetla zákazníka namiesto

výstražného svetla ExacTrac od spoločnosti Brainlab. Vlastné výstražné svetlo je pripojené k
EXT ILK. Konektor poskytuje dva normálne otvorené kolíky relé, ktoré sa zatvoria, keď systém
ExacTrac zapne výstražné svetlo.

• Kontakt dverí: Zariadenie, ktoré deteguje, či osoba vstúpila do vyšetrovacej miestnosti, napr.
kontakt dverí alebo svetelná bariéra, môže sa pripojiť k EXT ILK. Štandardná konfigurácia
rozhrania očakáva normálne otvorený spínací kontakt nízkej strany, ale môže sa konfigurovať
na vysoko aktívny 12 V napájaný vstup.

• Núdzové vypnutie: K EXT ILK sa môže pripojiť druhá, vlastná inštalácia núdzového vypnutia vo
vyšetrovacej miestnosti. Štandardná konfigurácia rozhrania očakáva normálne uzavretý spínací
kontakt nízkej strany.

Vlastné pripojenie k EXT ILK musí byť schválené podporou spoločnosti Brainlab.

Elektronika systému ExacTrac
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3.3.5 Rozhranie ležadla pre ležadlá Varian ETR/Varian Exact

Všeobecné informácie

Ak používate ležadlo Varian ETR alebo Exact spolu s príslušným hardvérom Varian Clinac,
môžete si zakúpiť možnosť automatického nastavenia polohy ležadla:
• Ležadlo sa dá nastaviť do požadovanej polohy vypočítanej pomocou softvéru ExacTrac.
• Umožňuje vylepšenie nastavenia polohy pomocou systému ExacTrac Robotics (pozri str.

283).

Rozhranie ležadla

①

②

③ ④

⑤

Obrázok 33 

Č. Komponent Funkcia

① ET Handpendant Clea-
rance

Naznačuje, že používateľ nastavuje vzdialenosť pomocou
ovládača.

② ET Handpendant Active Naznačuje, že je ovládač aktivovaný.

③ POW ET Naznačuje napájanie zo strany systému ExacTrac.

④ POW VMS Naznačuje napájanie zo strany systému Varian.

⑤ Data Naznačuje, že sa údaje prenášajú do ležadla Varian.

Ak chcete použiť ovládač, rozhranie ležadla sa musí pripojiť do zástrčky ovládača ležadla.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Pri automatickom nastavení polohy ležadla z riadiacej miestnosti musíte pozorne sledovať
proces nastavenia polohy na video monitore a postupovať podľa indikátorov polohy na
obrazovke. Ak je pohyb ležadla nadmerný (ležadlo sa viditeľne posúva o podstatne väčšiu
vzdialenosť, ako je požadovaný posun) a/alebo poloha pacienta zobrazená v systéme
ExacTrac sa nemení počas pohybu ležadla, proces nastavenia polohy by sa mal vykonávať
iba z vyšetrovacej miestnosti.

Automatické nastavenie polohy ležadla by sa malo vykonávať iba vtedy, ak má používateľ
neobmedzený výhľad na pacienta. Nezabudnite dodržiavať vzdialenosť od pohyblivých
častí.

PREHĽAD HARDVÉRU

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 73



Verzie softvéru Varian Clinac staršie ako verzia 5.4 nie sú podporované modulom
automatického nastavenia polohy. Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Varian
kvôli aktualizácii, ak je to vhodné.
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3.3.6 Ručný ovládač ExacTrac

Ručný ovládač

②

①

Obrázok 34 

Č. Komponent Funkcia

① Ručný ovládač

Používa sa na aktiváciu pohybu ležadla a systému Robotics.
Ak chcete aktivovať pohyb, vyberte ovládač z držiaka na ležadle a sú-
časne stlačte obidve tlačidlá.
Po dokončení používania ovládač vráťte do jeho držiaka.
Hák ② sa môže použiť na uchytenie ovládača do bočnej koľajničky
na ležadle alebo do držiaka ovládača.

POZNÁMKA: Ručný ovládač ExacTrac sa musí umiestniť do koľaj-
ničky na ležadle alebo do držiaka ovládača, ak sa práve nepoužíva. 

Varovanie
Ručný ovládač ExacTrac sa musí umiestniť takým spôsobom, aby naň pacient počas
vyšetrenia nedosiahol. Pre ležadlá Varian: Ručný ovládač ExacTrac sa musí umiestniť do
držiaka ovládača na ležadle. Všetky ovládače Varian alebo od tretích strán sa musia
umiestniť takým spôsobom, aby na nich pacient počas vyšetrenia nedosiahol.

Varovanie
Nestlačte tlačidlá pre aktiváciu pohybov na konzole ExacTrac alebo ručnom ovládači
ExacTrac, aby sa neaktivovali pohyby pacienta počas MV alebo kV so zapnutým lúčom.
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3.3.7 Pohyb ležadla pri lineárnych urýchľovačoch Varian TrueBeam

Všeobecné informácie

Ak používate ležadlo Varian TrueBeam, môžete si zakúpiť možnosť automatického nastavenia
polohy ležadla. Pri automatickom ovládaní ležadiel TrueBeam sa nevyžaduje žiadny dodatočný
hardvér.
Lineárne urýchľovače TrueBeam disponujú softvérovým rozhraním (ADI - Auxiliary Device
Interface - rozhranie pomocného zariadenia), ktoré môže systém ExacTrac použiť na automatickú
opravu polohy ležadla (pozri str. 205).
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3.4 Manipulácia s röntgenovým zariadením
3.4.1 Základná radiačná bezpečnosť

Základná bezpečnosť

V konfigurácii systému ExacTrac X-ray je rádiologické zariadenie súčasťou vášho systému.
Bezpečné používanie tohto zariadenia je možné zabezpečiť len vtedy, ak:
• Röntgenové zariadenie sa používa v primerane chránenom zdravotníckom prostredí.
• Systém prevádzkuje kvalifikovaný personál, ktorý je oboznámený s rádiologickou diagnostikou,

prevádzkou röntgenového generátora a požiadavkami na radiačnú bezpečnosť pri klinických
radiačných vyšetreniach.

• Dodržiavate príslušné bezpečnostné pokyny.

Varovanie
Počas prevádzky röntgenového zariadenia existuje vážne nebezpečenstvo. Neoprávnené
osoby nesmú prevádzkovať röntgenové zariadenie. Zákazník je zodpovedný za
zabezpečenie dodržiavania miestnych regulačných požiadaviek počas inštalácie a
prevádzkovania zariadenia. Röntgenové zariadenie by sa malo prevádzkovať v súlade s
bezpečnostnými informáciami a dodatočnými pokynmi poskytnutými dodávateľmi tretích
strán, ako aj príslušnými bezpečnostnými orgánmi.

Varovanie
Iba kvalifikovaný personál môže prevádzkovať alebo vykonávať servis systému.

Varovanie
Nepoužívajte systém ExacTrac súčasne s inými zobrazovacími systémami na báze
röntgenových lúčov.

Informácie výrobcu

Podrobné informácie o röntgenových komponentoch nájdete v príslušnej dokumentácii výrobcu:

Röntgenové zariadenie Výrobca

Röntgenový generátor Spellman High Voltage Electronics GmbH (predtým K&S
Röntgenwerk)

Röntgenové trubice Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)

Kolimátory pre röntgenové trubi-
ce

Brainlab AG (pre systémy dodané pred rokom 2011: Eureka
Progeny Inc.)

Orgány pre radiačnú bezpečnosť

Ďalšie informácie týkajúce sa radiačnej bezpečnosti môžete získať aj od vášho štátneho orgánu
pre radiačnú bezpečnosť.

Varovanie
Nedodržanie pokynov uvedených v tejto príručke a iných príslušných bezpečnostných
opatrení môže mať za následok vážne zranenie pacienta alebo používateľa alebo
poškodenie zariadenia.
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3.4.2 Dávkovanie röntgenového žiarenia počas nastavovania polohy pacienta

Všeobecné informácie

Komponenty systému ExacTrac X-ray spĺňajú požiadavky špecifikované v norme IEC, pokiaľ ide
o minimalizáciu dávky röntgenového žiarenia pre pacienta počas pracovného toku nastavenia
polohy.
Typická dávka pri vytváraní snímok počas nastavenia polohy pacienta je približne 1 mGy pre
jednu dvojicu röntgenových snímok.

Geometrické nastavenie röntgenového žiarenia

17" podlahová skrinka zariadenia ExacTrac X-ray

Faktor Rozmery

Vzdialenosť ohniska röntgenovej trubice k plochému
panelu 3,6 m

Vzdialenosť ohniska röntgenovej trubice k izocentru 2,3 m

Veľkosť radiačnej citlivej oblasti plochého panela 20,4 cm x 20,4 cm

Podlahová skrinka systému ExacTrac X-ray:

Faktor Rozmery

Vzdialenosť ohniska röntgenovej trubice k plochému
panelu 3,1 m

Vzdialenosť ohniska röntgenovej trubice k izocentru 1,9 m

Veľkosť radiačnej citlivej oblasti plochého panela 20,4 cm x 20,4 cm

Veľkosť poľa v izocentre 12,5 cm x 12,5 cm

12" podlahová skrinka zariadenia ExacTrac X-ray:

Faktor Rozmery

Vzdialenosť ohniska röntgenovej trubice k plochému
panelu 3,4 m

Vzdialenosť ohniska röntgenovej trubice k izocentru 2,2 m

Veľkosť radiačnej citlivej oblasti plochého panela 20,4 cm x 20,4 cm

Veľkosť poľa v izocentre 13,2 cm x 13,2 cm

Filtrácia röntgenového lúča

17" podlahová skrinka zariadenia ExacTrac X-ray: Súprava zdroja röntgenového žiarenia
indukuje celkovú filtráciu lúča, ktorá sa rovná 2,5 mm AI. Táto filtrácia je spôsobená samotnou
trubicou, plášťom, pevným hliníkovým filtrom a jednotkou kolimátora.
Podlahová skrinka systému ExacTrac X-ray: Súprava zdroja röntgenového žiarenia indukuje
celkovú filtráciu lúča, ktorá sa rovná 2,5 mm AI. Táto filtrácia je spôsobená samotnou trubicou a
pevným hliníkovým filtrom. Kolimátor sa používa na kolimáciu röntgenových lúčov na veľkosť
detektorov plochých panelov. AI ekvivalent röntgenového kolimátora ET je 0,0 mm.
12" podlahová skrinka zariadenia ExacTrac X-ray: Súprava zdroja röntgenového žiarenia
indukuje celkovú filtráciu lúča, ktorá sa rovná 3,5 - 4,2 mm AI. Táto filtrácia je spôsobená
samotnou trubicou a hliníkovým krytom 12" podlahovej skrinky ET. AI ekvivalent hliníkového krytu
je 2,8 - 3,5 mm, v závislosti od uhla medzi kolimátorom a doskou krytu. Kolimátor sa používa na
kolimáciu röntgenových lúčov na veľkosť detektorov plochých panelov. AI ekvivalent
röntgenového kolimátora ET je 0,0 mm.
POZNÁMKA: Hliníkový kryt sa nesmie odstrániť ani nahradiť inými krytmi. 
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Ležadlo pacienta indukuje ďalšiu filtráciu. V závislosti od hornej časti ležadla, ktorá sa používa so
systémom ExacTrac, je potrebné brať do úvahy zodpovedajúci ekvivalent filtrácie.
Informácie o hornej časti ležadla pre zobrazovanie od spoločnosti Brainlab nájdete v Príručke
pre používateľov hardvéru, Horná časť ležadla pre zobrazovanie.
Pre všetky ostatné horné časti ležadla si pozrite informácie, ktoré poskytuje pôvodný výrobca
hornej časti stola.

Ďalšie informácie

Pozri str. 27.
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3.4.3 Výstražný röntgenový systém

Všeobecné informácie

Komponenty systému ExacTrac X-ray poskytujú tri rôzne možnosti ako röntgenové výstražné
systémy:
• Výstražné svetlá systému ExacTrac od spoločnosti Brainlab
• Rozhranie pre výstražné svetlo zákazníka
• Rozhranie pre blokovanie dverí

Výstražné svetlo naznačuje, že expozíciu röntgenového žiarenia možno spustiť pri ďalšej
interakcii používateľa stlačením tlačidla expozície.

Výstražný röntgenový systém

Obrázok 35 
• Ak röntgenové výstražné svetlá začnú blikať, keď ste vo vyšetrovacej miestnosti, ihneď

informujte operátora pri riadiacej konzole lineárneho urýchľovača o vašej prítomnosti a čo
najskôr opustite vyšetrovaciu miestnosť.

• Svetlá zostanú zapnuté, až kým nezatvoríte obrazovku pre röntgenové snímanie v danom
softvéri.

Bezpečnostné poznámky

Správna funkčnosť výstražného röntgenového systému by sa mala pravidelne overovať (pozri str.
412).

Varovanie
Pred aktiváciou röntgenového žiarenia overte, či je vo vyšetrovacej miestnosti iba pacient.

Varovanie
Môže sa namontovať zámok na dvere. Ak sa na dvere nenamontuje žiadny zámok, musíte
sa uistiť, že žiadny operátor nebude zasiahnutý dávkou KV. Toto môžete vykonať na
základe technických alebo pracovných opatrení.

Výstražný systém zákazníka

Výstražné röntgenové svetlo zákazníka a blokovanie dverí sa môže pripojiť k systému ExacTrac
pomocou konektora ILK (pozri str. 71).
Ak sa na dvere nenamontuje žiadny zámok, zákazník je zodpovedný za zaistenie toho, aby nikto
nebol zasiahnutý dávkou KV. Toto sa môže vykonať na základe technických alebo pracovných
opatrení.
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3.4.4 Bezpečná manipulácia s röntgenovým zariadením

Poznámky k manipulácii s podlahovými skrinkami

Varovanie
Dosky krytov majú maximálne zaťaženie 100 kg. Ak sa na dosky krytov položí dodatočná
hmotnosť, môžu prasknúť.

Objekty s ostrými hrotmi by sa nemali pokladať na dosky krytov. Mohlo by to poškodiť
výstupy z uhlíkových vláken z röntgenových lúčov (platí len pre 17" podlahové schránky).

Dávajte pozor na elektronické zariadenia, pretože sa môžu poškodiť pôsobením
röntgenového žiarenia. Udržiavajte dráhu lúča bez prekážok.

Varovanie
Počas vyšetrenia nedávajte nič do cesty röntgenovému lúču.

Varovanie
Impedancia ochranného uzemnenia sa musí pravidelne testovať.

Varovanie
Kalibráciu systému je potrebné overiť (overenie kalibrácie, denná kontrola) aspoň raz
denne a po mechanickom náraze na niektorý z jeho komponentov.

Varovanie
Ak sa vám zdá, že sú röntgenové snímky excentrické a/alebo čiastočné, zastavte
vyšetrenie a kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab. Naznačuje to, že sa poloha
komponentov zmenila.

Varovanie
Röntgenový kolimátor ET obsahuje olovo! Nedotýkajte sa ho bez rukavíc!

Poznámky k manipulácii s podlahovou skrinkou systému ExacTrac X-ray

Každý, kto vstúpi do miestnosti počas práce (napr. lekári, upratovací personál, elektrikári ...), musí
absolvovať školenia týkajúce sa situačných rizík a nebezpečenstva zakopnutia v miestnosti.
Nemocnica je zodpovedaná za pravidelné opakovanie takéhoto školenia a za školenie nového
personálu.

Varovanie
Nestúpajte a ani si nesadajte na kryt!

Varovanie
Ak sú na kryte viditeľné praskliny, informujte podporu spoločnosti Brainlab, ktorá ho
vymení.

Varovanie
(Mobilné) Skrinky s položkami, ktoré sa používajú pri manipulácii so systémom alebo pri
vyšetrení pacienta, musia byť umiestnené takým spôsobom, aby v priechode nebola
umiestnená skrinka na podlahe ET ani drážka (pozrite si Obrázok 35).
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Umiestnenie skrinky na podlahe

①
②

③

④ ⑤
⑥

②

④

Č. Komponent

① Ležadlo pacienta

② Zdravotnícke zariadenie

③ Skrinky na podlahe

④ Nedávajte zdravotnícke pomôcky za bodkovanú čiaru!

⑤ Lineárny urýchľovač

⑥ Drážka

Poznámky k manipulácii s 12" podlahovou skrinkou systému ExacTrac X-ray

Varovanie
Hliníková doska krytu na podlahovej skrinke ET musí byť počas vyšetrenia na svojom
mieste.

Varovanie
Pre systémy inštalované len s lineárnym urýchľovačom Elekta: Ak sa na podlahovú
skrinku ET vyleje voda, vypnite systém a röntgenový generátor. Informujte podporu
spoločnosti Brainlab a systém už viac nepoužívajte.

Varovanie
Ak sa na podlahovú skrinku ET vyleje voda, vypnite systém a röntgenový generátor.
Opatrne otvorte hliníkový kryt. Ak voda prenikne pod hliníkovú dosku (napr. sa vytvorí
mláka na drevenej doske), informujte podporu spoločnosti Brainlab a systém už viac
nepoužívajte. Ak nevidíte žiadnu vodu, zatvorte hliníkový kryt a zaistite ho. Potom systém
reštartujte.
POZNÁMKA: Hliníkový kryt sa nesmie odstrániť ani nahradiť inými krytmi. 
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Poznámky k manipulácii s röntgenovými trubicami

Pred začiatkom vyšetrenia pacienta musíte správnym spôsobom zahriať röntgenové trubice pred
úplnou expozíciou (pozri str. 108).

Bezpečná manipulácia s plochými panelmi

Buďte opatrní pri používaní zariadenia vyššieho ako 1,8 m (napr. odkvapkávacie lišty) v
blízkosti plochých panelov a požiadajte svojich pacientov, aby dávali obzvlášť pozor.
Neúmyselná kolízia môže spôsobiť nesprávne vyrovnanie plochých panelov. V takýchto
prípadoch musí byť systém opätovne kalibrovaný. V prípade extrémnych kolízií kontaktujte
podporu spoločnosti Brainlab.
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3.5 Kvalita snímok

Postup kontroly kvality snímok

Kontrola kvality snímok:

Krok

Získajte röntgenové snímky z fantómu kvality pomocou nastavení 75 V a 50 mA.
Pre meranie musí byť medzi trubicou a fantómom 25 mm Al.

Fantóm kvality musí mať nasledujúce vlastnosti:
• Čiary pre meranie LP na jeden mm
• 8 objektov s nízkym kontrastom vyrobených z PMMA s rôznou hĺbkou: 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 dynamických krokov vyrobených z Cu (s rôznou hĺbkou) a s krycou vrstvou 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
Minimálnymi požiadavkami sú viditeľnosť:
• Minimálne 1,2 LP/mm
• Minimálne 5 objektov s nízkym kontrastom z 8
• Minimálne 15 krokov zo súboru dynamických krokov zo 17

POZNÁMKA: Ak chcete získať požadované atribúty kvality, môžete zmeniť nastavenia mA, použiť
posúvač kontrastu v softvéri a/alebo zväčšiť snímku. 

Kvalita snímok
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3.6 Pokyny pre skladovanie, čistenie a dezinfekciu
3.6.1 Skladovanie

Podmienky skladovania

Teplota okolitého prostredia -10 °C až 50 °C

Vlhkosť 15 % až 90 %, nekondenzujúca

Atmosférický tlak 700 hPa až 1 060 hPa

Ak časti systému stoja vo vode alebo sa voda rozliala na časti systému (napr. na generátor),
vypnite systém a generátor a informujte podporu spoločnosti Brainlab.
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3.6.2 Čistenie

Všeobecné pokyny k čisteniu

Varovanie
Používajte iba netoxické rozpúšťadlá tak, ako to povoľujú miestne predpisy. Čistenie by sa
malo vykonávať iba na dobre vetraných miestach a rozpúšťadlá by sa mali likvidovať v
súlade s miestnymi predpismi.

Varovanie
Nikdy nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace
prostriedky. Ak máte pochybnosti o vlastnostiach čistiaceho prostriedku, nepoužívajte ho.

Fantómy kalibrácie

Fantómy kalibrácie je potrebné čistiť mäkkou a suchou handričkou. Nedotýkajte sa vložiek
značiek/guľatých značiek a zabráňte ich kontaktu s vlhkosťou.

Dosky krytov pre röntgenové podlahové skrinky

Dosky krytov očistite jemne navlhčenou handričkou. Dávajte pozor, aby sa do podlahovej skrinky
nedostali kvapaliny.

Polohovacie polia

Polohovacie polia je potrebné čistiť mäkkou a suchou handričkou. Nedotýkajte sa vložiek značiek/
guľatých značiek a zabráňte ich kontaktu s vlhkosťou.

Infračervená kamera

Kroky

1.
Odstráňte prach z každého filtra iluminátora a šošovky pomocou prachovky na fotografic-
ký objektív (kefa). Povrch opatrne utrite iba jedným smerom tak, že potiahnete kefu cez
povrch.

2. Opatrne utrite povrch filtra iluminátora a šošovky pomocou dezinfekčných utierok Meli-
septol.

3.
Pokračujte v čistení zvyšnej časti kamery. Dbajte na to, aby ste z kamery nedostali neči-
stoty na filtre a šošovky iluminátora. Zabráňte dlhodobému kontaktu medzi utierkami a ka-
merou.

4.

Očistite filtre a šošovky iluminátora pomocou komerčného roztoku na čistenie šošoviek,
ktorý je určený na šošovky z viacerých vrstiev (napr. AR66) a čistej pletenej čistiacej
handričky z mikrovlákna (napr. Hitecloth). Zabráňte dlhodobému kontaktu medzi čističom
šošoviek a filtrami a šošovkami iluminátora.

Aby ste predišli poškodeniu povrchu, zabráňte dlhodobému kontaktu medzi dezinfekčnými
utierkami a povrchom kamery.

Na čistenie kamery nepoužívajte papierové výrobky. Mohli by poškriabať a poškodiť filtre
iluminátora.

Pred použitím kamery skontrolujte, či je kamera čistá a či nie je poškodená, najmä šošovky
a filtre iluminátora.

Pokyny pre skladovanie, čistenie a dezinfekciu
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V prípade potreby očistite len filtre iluminátora a šošovky kamery.

Overovací fantóm

Očistite overovací fantóm systému ExacTrac pomocou mäkkej a suchej alebo jemne
navlhčenej handričky.

Skrinka počítača

Kroky

1. Skrinku počítača pred čistením vypnite.

2.
Skrinku počítača očistite jemne navlhčenou handričkou.
Dávajte pozor, aby sa do skrinky počítača nedostali kvapaliny. Mohlo by to spôsobiť skrat.
Na skrinku počítača nestriekajte žiadne kvapaliny.

Rozvodné skrinky

Rozvodné skrinky je potrebné čistiť mäkkou a jemne navlhčenou handričkou.

Konzola/ručný ovládač/rozhranie ležadla systému ExacTrac

Kroky

1. Systém pred čistením vypnite.

2.
Zariadenia očistite jemne navlhčenou handričkou.
Dávajte pozor, aby sa do zariadení nedostali kvapaliny. Mohlo by to spôsobiť skrat.
Na zariadenia nestriekajte žiadne kvapaliny.

Röntgenový generátor

Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, organické rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky
obsahujúce rozpúšťadlá.

Kroky

1. Generátor pred čistením vypnite.

2.
Generátor očistite jemne navlhčenou handričkou.
Dávajte pozor, aby sa do zariadení nedostali kvapaliny. Mohlo by to spôsobiť skrat.
Na generátor nestriekajte žiadne kvapaliny.

Rameno monitora montované na stenu

Varovanie
Pri všetkých čistiacich/dezinfekčných prácach odpojte systém ovládača od systému zdroja
napájania a chráňte ho pred náhodným opätovným pripojením. Nedovoľte, aby sa čistiace/
dezinfekčné kvapaliny dostali do systému ovládača.

Aby nedošlo k poškodeniu plastových častí, nepoužívajte čistiace prostriedky a alkalické,
kyslé alebo alkoholové čistiace prostriedky.
• Odpojte systém ovládača od systému zdroja napájania a chráňte ho pred náhodným

opätovným pripojením.
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• Ak je to potrebné, nechajte koncové zariadenie vychladnúť.
• Utrite povrchy jemne navlhčenou handričkou; ak je to potrebné, pridajte jemný roztok

mydla (prostriedok na umývanie riadu).

Dotykový monitor

Kroky

1.
Utrite povrch zariadenia vlhkou handričkou; nedovoľte, aby sa kvapaliny dostali do zaria-
denia. Vhodné sú všetky čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré sa bežne používajú v
nemocniciach. Nepoužívajte abrazívne produkty.

2. Pred čistením alebo dezinfekciou odpojte káble zo zariadenia a odpojte napájací konek-
tor. Pri odpojovaní kábla nezabudnite, že je potrebné ťahať konektor, nie kábel.

3. Očistite kábel tak, že ho utriete handričkou navlhčenou v mydlovej vode. Na dezinfekciu
použite dezinfekčný prostriedok. Neponárajte kábel do kvapaliny.

Varovanie
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom - Pred čistením alebo dezinfekciou
odpojte napájaciu šnúru zo siete a od všetkých káblov pripojenia displeja. Zariadenie
nepripojte znovu k napájacej šnúre ani k ďalším zariadeniam skôr, ako budú všetky
očistené časti úplne suché.

Zranenie osoby, poškodenie zariadenia - Dodržujte dôsledne pokyny výrobcov k
používaniu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Pred čistením displeja s plochou obrazovkou vypnite a odpojte 12 VDC konektor alebo
pripojovací kábel k zdroju napájania. Nestriekajte kvapalné čistiace prostriedky priamo na
displej. Nastriekajte čistiaci prostriedok na handričku a utrite displej bez vyvíjania tlaku.

Polohovacie rameno

Varovanie
Produkt sa dodáva v nesterilnom stave a nedá sa sterilizovať.

Materiálne škody spôsobené nesprávnym čistením a dezinfekciou: Použite len toľko
čistiaceho/dezinfekčného prostriedku, koľko je potrebné, a odstráňte nadbytočnú
kvapalinu suchou handričkou. Tento produkt sa môže čistiť a dezinfikovať iba ručne. Ak
chcete zariadenie vyčistiť a dezinfikovať, používajte iba mäkkú kefku alebo ho utrite čistou
mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte kovové kefy ani drôtenku. Na čistenie je vhodný
ľahko zásaditý univerzálny čistiaci prostriedok (mydlo), ktorý obsahuje tenzidy a fosfáty,
pokiaľ je to možné. Vhodné sú všetky povrchové dezinfekčné prostriedky, ktoré
neobsahujú chlór a zlúčeniny oddeľujúce chlór.

Kĺbové rameno sa nesmie ponoriť do kvapalín. Stredná rukoväť kĺbového ramena musí byť
počas čistenia/dezinfekcie utiahnutá.

Pokyny pre skladovanie, čistenie a dezinfekciu
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3.6.3 Dezinfekcia

Dezinfekčné prostriedky

Toto sú pokyny k dezinfekcii pre:
• Konzola ExacTrac
• Ručný ovládač ExacTrac
• Rozhranie ležadla ExacTrac
• Podlahové skrinky ET

Dezinfekcia nie je predpísaná. Ak je potrebná, môže sa vykonať s testovanými dezinfekčnými
prostriedkami.
Testované dezinfekčné prostriedky:

Typ dezinfekčného prostriedku Príklad

Alkoholový prostriedok Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkyl-amínový prostriedok Incidin Plus 2%

Aktívny kyslíkový prostriedok Perform

Aldehydový/chloridový prostriedok Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

POZNÁMKA: Používajte iba povrchové dezinfekčné prostriedky, ktoré sa predávajú na príslušnom
trhu. 

POZNÁMKA: Povrchové dezinfekčné prostriedky môžu po sebe zanechávať zvyšky. Je možné ich
ľahko odstrániť pomocou suchej handričky. 

Vždy presne dodržiavajte pokyny výrobcu dezinfekčného prostriedku.

Použitie iných ako uvedených čistiacich kvapalín, dezinfekčných utierok alebo iných
čistiacich postupov môže poškodiť zariadenie. Odporúča sa používať iba dezinfekčné
prostriedky overené spoločnosťou Brainlab, aby sa zabránilo poškodeniu systému.
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4 OVLÁDANIE GENERÁTORA
EXACTRAC

4.1 Konfigurácie röntgenového generátora

Všeobecné informácie

Zariadenie ExacTrac X-ray používa dvojité generátory so softvérovým ovládaním.

Softvérové ovládanie generátora

Zariadenie ExacTrac konfiguruje röntgenový generátor automaticky podľa nastavení pacienta
alebo aktuálnej úlohy snímania. Nastavenia expozície röntgenového generátora, ako aj aktuálny
stav generátora sa zobrazia v častiach obrazovky (ovládanie röntgenového generátora), ktoré
vyzerajú nasledovne:

Ak nie ste spokojný s automaticky vybranými nastaveniami, nastavenia expozície môžete
manuálne upraviť pomocou ovládania röntgenového generátora. Upravené hodnoty sa stanú
štandardnými nastaveniami expozície pre všetky budúce röntgenové snímania u aktuálneho
pacienta.

Dvojitý generátor

Röntgenové korekčné a verifikačné zásahy môžete urobiť s obidvomi trubicami v rýchlom slede.
Zabezpečí to rýchlejší a hladší pracovný tok. Obrazovky röntgenového snímania v softvéri
zobrazia obidve trubice. Napríklad:

OVLÁDANIE GENERÁTORA EXACTRAC
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Obrázok 36 
Snímky sa nevytvárajú súčasne, aby sa zabránilo rozptýlenej interferencii medzi obidvomi
snímkami a aby sa znížil maximálny výkon vytváraný systémom. Druhá röntgenová snímka sa
získa po niekoľkých milisekundách po dokončení prvej röntgenovej snímky.

Softvérové ovládanie dvojitého generátora

Konfigurácia dvojitého generátora vždy zahŕňa softvérové ovládanie nastavení röntgenovej
energie. Dva röntgenové generátory sú zastúpené ovládaním röntgenového generátora.
Expozíciu je možné aktivovať pomocou tlačidla na konzole ExacTrac.

Bezpečnostná poznámka

Varovanie
Overte každé röntgenové nastavenie po úprave a pred expozíciou röntgenovým žiarením
stlačením ovládacieho tlačidla. Je to potrebné, pretože v niektorých prípadoch generátor z
technických dôvodov neakceptuje nastavenia. Po stlačení ovládacieho tlačidla sa na
zariadení ExacTrac zobrazia aktuálne röntgenové nastavenia generátora.

Varovanie
Pred každou expozíciou röntgenovým žiarením overte, či sú vybrané nastavenia
röntgenového generátora realizovateľné.

Uistite sa, či sú hodnoty pre röntgenové nastavenia správne, pretože neexistuje žiadne
automatické ovládanie expozície.

Varovanie
Musíte sa uistiť, že sa trubica neotáča vysokou rýchlosťou, ak je generátor vypnutý.
Nekontrolované spomalenie anódy môže spôsobiť poškodenie ložísk anódovej dosky, čo
môže poškodiť trubicu. Ak bol generátor vypnutý, keď sa anóda otáčala vysokou
rýchlosťou, ihneď ho zapnite. Po zapnutí sa trubica automaticky spomalí. Trubica zostáva
v chode pri vysokej rýchlosti po dobu asi 20 sekúnd po vykonaní expozície.

Konfigurácie röntgenového generátora
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Ako upraviť hodnoty

Kroky

1.

Kliknite na možnosť Modify a nastavte hodnoty expozície pre röntgenový generátor.
Röntgenové snímanie je pre túto trubicu deaktivované.

①

2.

Ak chcete upraviť obidve trubice súčasne, kliknite na symbol reťaze ① a zatvorte ho.
Hodnoty trubice 1 sa skopírujú pre trubicu 2.

Nastavenia expozície sú vytlačené červenou farbou, aby upozornili používateľa na to, že
sa upravujú obidve trubice. Röntgenové snímanie je pre obidve trubice deaktivované.

3. Kliknite na možnosť Apply, ak chcete odoslať upravené hodnoty expozície do röntgeno-
vých generátorov.

Varovanie
Vopred definované röntgenové nastavenia musia byť overené a prispôsobené pre liečbu
prvého pacienta pomocou pracovného toku nastavenia röntgenového žiarenia.
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5 PRÍPRAVA VYŠETRENIA
5.1 Implantovanie rádiových nepriehľadných

referenčných značiek

Všeobecné informácie

Implantované rádiové nepriehľadné referenčné značky sa môžu použiť na ľahšie nastavenie
polohy pacienta pri rádioterapii pre oblasti tela, kde je pravdepodobný pohyb cieľového objemu v
dôsledku posunu vnútorného orgánu s ohľadom na orientačné body v kostiach a kde viditeľnosť
cieľového objemu nie je dostatočná pre lokalizáciu röntgenovej snímky.
Cieľový objem sa dá presne lokalizovať na základe implantovaných značiek, ak sa všetky kroky
od implantácie značiek až po lokalizáciu cieľa so systémom ExacTrac vykonajú dôsledne a ak
bude používateľ brať do úvahy faktory, ktoré potenciálne obmedzujú presnosť určenia cieľa.
Počas prípravy vyšetrenia na základe implantovaných značiek sa musia dané značky implantovať
v tesnej blízkosti cieľového objemu a je potrebné získať dátový súbor CT, ktorý obsahuje snímky
pacienta so značkami. Dátový súbor CT sa používa pri plánovaní vyšetrenia, ako aj pri lokalizácii
implantátov a cieľa počas vyšetrenia.
Presnosť pri lokalizácii cieľa je výrazne ovplyvnená polohou všetkých implantovaných značiek,
ako aj vzorom, ktorý vytvárajú polohy značiek.

Špecifikácie implantovaných značiek

K dispozícii sú rôzne typy značiek. Typ značky určuje jeho viditeľnosť pri röntgenovom žiarení,
miere úspešnosti pre automatickú detekciu a pravdepodobnosti migrácie. Systém ExacTrac
podporuje dva typy značiek:
• Krátke značky (guľaté alebo valcové implantované značky kratšie ako 5 mm)
• Dlhé značky (implantované značky dlhšie ako 5 mm)

Implantované značky musia byť dostatočne viditeľné na získaných snímkach. Ak chcete overiť
viditeľnosť, najprv získajte röntgenové snímky fantómu s príslušnými pripojenými značkami.
Pri jednom vyšetrení sa môže použiť iba jeden typ značiek.

Varovanie
Používajte len také rádiové priehľadné implantované značky, ktoré boli overené, či sú
vhodné na lokalizáciu cieľa pri postupoch nastavenia polohy, a ktoré sú predovšetkým
viditeľné na röntgenových snímkach.

Varovanie
V závislosti od oblasti, kde sa majú značky implantovať, by sa mali použiť nemigrujúce
značky. Nemocnica alebo klinika samotná je zodpovedná za výber vhodného vzoru
značiek.

Poloha implantovaných značiek

Poloha implantovaných značiek je rozhodujúca pre presnosť lokalizácie cieľa. Umiestnite značky
čo najbližšie k cieľovému objemu. Značka zvyčajne zostáva v konštantnejšej polohe s ohľadom na
polohu cieľa, ak sa nachádza blízko daného cieľa. Pre zabezpečenie vysokej presnosti je
potrebná fixná korelácia medzi značkou a polohou cieľa.
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Pri nastavovaní polohy a overovaní môže veľká vzdialenosť medzi cieľom a ťažiskom vzoru
implantovaných značiek zväčšiť odchýlku cieľa, ktorá vznikla už pri malej migrácii značky. Je to
kvôli tomu, že rotácia spôsobená zodpovedajúcimi odchýlkami je geometricky zosilnená pákovým
efektom vzdialenosti cieľa od stredu rotácie. Pákový efekt sa nevzťahuje na zhodu ťažiska
(pozrite si str. 442) a na neúspešnú izometrickú zhodu na požiadanie používateľa na nastavenie
polohy a overenie. Napriek tomu, z dôvodov uvedených vyššie, by mala byť poloha implantátov
vždy čo najbližšie k cieľovému objemu.
Viac informácií o vplyve polôh implantovaných značiek na presnosť lokalizácie cieľa nájdete na
str. 440.

Varovanie
Značky by sa mali implantovať tak, aby čo najviac obklopovali cieľ a ideálne takým
spôsobom, aby sa ťažisko všetkých implantovaných značiek zhodovalo s polohou cieľa.

Počet implantovaných značiek

Vyšetrenie založené na implantovaných značkách si vyžaduje aspoň dve krátke alebo jednu dlhú
značku. Nezabúdajte na to, že pri vyšetrení založenom len na jednej dlhej značke systém
nedokáže detegovať potenciálne posunutie polohy tejto značky vzhľadom na cieľ, napr. kvôli
migrácii. Tiež nezabúdajte na to, že výpočet rotácií a zodpovedajúcich korekcií si vyžaduje aspoň
tri krátke alebo dve dlhé značky.
Systém ExacTrac podporuje lokalizáciu cieľa s použitím maximálne šiestich krátkych alebo troch
dlhých značiek.
Lokalizácia cieľa, kde sa použije vyšší počet implantátov, si vyžaduje detekciu zmien v
priestorových vzťahoch medzi jednotlivými značkami a môže tak naznačovať migráciu značiek
spoľahlivejšie alebo môže efektívnejšie kompenzovať migráciu. Na druhej strane sa s vyšším
počtom implantátov zvyšuje pravdepodobnosť nejednoznačných výsledkov.
Je možné implantovať viac značiek, ako je potrebné (napr. náhradné značky, ktoré sa majú použiť
v prípade migrácie alebo problémov s viditeľnosťou iných značiek), a počas vyšetrenia len
definovať špecifické značky, ktoré sa majú použiť na lokalizáciu cieľa. Implantácia viacerých
značiek však zvyšuje pravdepodobnosť nejednoznačných výsledkov. Preto sa neodporúča
implantovať viac značiek, ako je primerane vhodné. Za žiadnych okolností nesmie množstvo
implantovaných značiek prekročiť počet desiatich krátkych alebo piatich dlhých značiek.
Viac informácií o vplyve polôh implantovaných značiek na presnosť lokalizácie cieľa nájdete na
str. 440.

Postup overenia viditeľnosti

Implantované značky musia byť dostatočne viditeľné na získaných snímkach. Ak chcete overiť
viditeľnosť, najprv získajte röntgenové snímky fantómu s príslušnými pripojenými značkami.

Riziká

Varovanie
Aby sa zabránilo migrácii implantovaných značiek, ktoré znižujú presnosť vyšetrenia,
implantácia značiek by sa mala vykonať najmenej jeden týždeň pred získaním dátového
súboru CT, ktorý sa používa na plánovanie vyšetrenia. Riaďte sa informáciami, ktoré
poskytuje výrobca implantovaných značiek!

Varovanie
Implantovanie referenčných značiek je komplikovaný a potenciálne nebezpečný postup,
ktorý musí vykonávať špecializovaný personál s príslušným vzdelaním. Za výber
chirurgického postupu a implantovanej značky je zodpovedná samotná nemocnica alebo
klinika. Spoločnosť Brainlab neposkytuje pomoc pre špecializované chirurgické postupy
tohto druhu.

Implantovanie rádiových nepriehľadných referenčných značiek
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Regulačné aspekty

Pri používaní implantovaných referenčných značiek sa musia dodržiavať miestne predpisy
(napr. schválenie FDA alebo špecifické regulačné smernice).

PRÍPRAVA VYŠETRENIA

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 97



5.2 Pripevnenie telesných značiek

Dostupné značky

Značka Kedy sa má použiť

Hliníkové guľôčky telesných značiek
pre CT (s infračervenou reflexnou fóliou
alebo bez nej)

CT skenovanie

Plastové infračervené guľôčky teles-
ných značiek Radiačné vyšetrenie

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Nepoužívajte telesné značky, ak používate polohovacie pole pre nastavenie polohy
pacienta.

Varovanie
Ak chcete zabezpečiť bezpečnosť pacienta a presnosť nastavenia polohy, spoločnosť
Brainlab odporúča pripevniť päť až osem telesných značiek. Ak chcete aktivovať
infračervené sledovanie, je potrebné použiť minimálne štyri telesné značky.

Varovanie
Nepripevňujte objímky na značky na poškodenú alebo porušenú kožu.

Ako sa majú pripevniť telesné značky pred skenovaním

Kroky

1. Ak je to potrebné, ohoľte malú oblasť na koži pacienta, kde sa má umiestniť značka.

2. Očistite kožu alkoholovým tampónom alebo vhodným čistiacim roztokom.

3.

Odstráňte plastovú podložku z každej objímky značky a pripevnite objímku na kožu pa-
cienta. Umiestnite aspoň niektoré z objímok na značky do blízkosti cieľovej oblasti. 
Umiestnite objímky na značky v jednoznačnom usporiadaní na stabilné časti tela (napr.
na bedrá alebo hrudnú kosť), ktoré nie sú ovplyvnené pohybmi počas dýchania alebo po-
sunutím kože.

4. Pomocou permanentného popisovača alebo tetovania načrtnite každú objímku na značku
alebo označte otvor v strede objímky na koži pacienta.

5. Stlačte guľôčky telesných značiek pre CT pevne do objímok na značky.

Pripevnenie telesných značiek
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Načrtnutie telesných značiek na koži

Obrázok 37 

Dodatočné poznámky k pripevneniu značiek

Varovanie
Uistite sa, že polohy značiek sú jasne vyznačené na koži pacienta. Je to potrebné na
zabezpečenie správneho opätovného použitia značiek pre následné frakcie. Nesprávne
pripevnenie značky môže mať za následok nesprávne nastavenie polohy pacienta. Preto
vždy dôsledne uložte telesné značky na predtým označené polohy.

Varovanie
Telesné značky sa musia vymeniť, keď sa použili už 50-krát alebo keď je ich opotrebovanie
jasne viditeľné. Značky so slabou reflexiou môžu spôsobiť nesprávne nastavenie polohy
pacienta.

Varovanie
Lepiaca fólia na objímkach na značky je len na jednorazové použitie. Ak chcete použiť
objímky na značky viackrát (odporúča sa len pre jedného pacienta), je potrebné, aby sa na
značku pridala nová lepiaca podložka.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab odporúča umiestniť telesné značky v asymetrickom usporiadaní,
pretože systém ExacTrac nedokáže vždy detegovať symetrické vzory značiek. Poloha
pacienta by preto mohla byť nesprávne lokalizovaná.

Varovanie
Zabezpečte, aby ste umiestnili objímky na značky na stabilné časti tela pacienta.

Varovanie
Guľôčky značiek musia byť bezpečne pripevnené do jednotlivých objímok na značky.

Varovanie
Neakceptujte nejednoznačnú konfiguráciu značiek počas nastavenia simulátora. Mohlo by
to spôsobiť nesprávne nastavenie polohy počas vyšetrenia.

Varovanie
Pripevnite infračervené telesné značky/lepiace podložky len priamo na kožu pacienta.
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5.3 Vykonanie CT skenovania
5.3.1 Technické aspekty

Podporovaný počet rezov

Maximálny počet rezov, ktoré je možné načítať v systéme ExacTrac z dátových
súborov DICOM RT 400

Rozsah skenovania (celkový pohyb stola)

Rozsah skenovania by sa mal znížiť na potrebnú dĺžku a nesmie prekročiť 2 000 mm.

Vzdialenosť rezov

Systém ExacTrac podporuje dátové súbory s rôznymi vzdialenosťami rezov. Ak chcete získať
optimálne výsledky (ostrejšie snímky DRR), spoločnosť Brainlab odporúča používať konštantné
vzdialenosti rezov pre celé skenovanie.

Náklon/zahnutie portálu

Extrakraniálne skenovanie Je prísne zakázané používať zahnutie

Skenovanie lebky/hlavy a krku Šikmé rezy (±10°) sú povolené, ale neodporúčajú sa

Smer skenovania

Podporované je kraniálne až kaudálne alebo kaudálne až kraniálne skenovanie.

Veľkosť snímky/pixelov

Počas skenovania musí zostať rovnaká.

Výška stola

Počas skenovania musí zostať rovnaká.

Kompresia snímky

Snímky ukladajte v nekomprimovanom formáte.

Veľkosť matice

Odporúča sa štvorcová, napr.: 512 x 512 alebo 1 024 x 1 024 (zmenší sa na 512 x 512).

Orientácia pacienta

Plán vyšetrenia musí byť Head first a exportuje sa do systému ExacTrac ako orientácia
vyšetrenia Head first. Podporované je iba naklonené skenovanie alebo skenovanie v ľahu na
chrbte.

Vykonanie CT skenovania

100 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Export DICOM RT

Export izocentra a objektov cez DICOM RT by sa mal odvolávať na CT snímky, ktoré sa práve
exportujú.
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5.3.2 Skenovanie

Všeobecné informácie

Podrobné pokyny k skenovaniu sú uvedené v protokole skenovania, ktorý vám poskytne podpora
spoločnosti Brainlab.

Pacient v skeneri

Obrázok 38 

Používanie referenčných systémov

Ak sa má použiť röntgenová korekcia (pozrite si str. 211) alebo CT kužeľovým lúčom (pozrite si
str. 241), pacient sa môže skenovať buď s referenčným systémom alebo bez neho.

Dostupné referenčné systémy

Ak sa rozhodnete skenovať pacienta pomocou referenčného systému, môžete použiť:
• Telesné značky pre extrakraniálne lézie
• Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač (TaPo) pre bezrámovú

rádiochirurgiu
Značky sú v každom prípade v známej polohe s ohľadom na izocentrum pacienta. V kombinácii s
infračervenou kamerou systém ExacTrac použije tieto informácie na predbežné nastavenie
polohy pacienta s ohľadom na izocentrum lineárneho urýchľovača.
Môže sa použiť bezrámový pracovný tok pre nelokalizované údaje (pozrite si str. 146), aby bolo
možné automatické predbežné nastavenie polohy pre kraniálne prípady, ktoré sa nenaskenovali
pomocou bezrámového SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového polohovača.
Ak skenujete pacienta bez referenčného systému, budete potrebovať iné prostriedky pre
predbežné nastavenie polohy pacienta s ohľadom na izocentrum lineárneho urýchľovača, napr.
značky na kožu.
Použite komponenty bezrámovej rádiochirurgie pre kraniálne nastavenie polohy v kombinácii
so systémom ExacTrac, alebo použite bezrámový pracovný tok pre nelokalizované údaje (pozrite
si str. 146).

Varovanie
Kraniálny maskový systém značky Brainlab a invazívny hlavový kruh sa nesmú použiť v
kombinácii so systémom ExacTrac, pretože hliníkový rám by spôsobil odchýlku algoritmu
pre syntézu snímok. 

Varovanie
Pri kraniálnom vyšetrení vždy používajte bezrámové rádiochirurgické pole. Umiestnenie
značiek na masku spôsobí veľké chyby nastavenia polohy, keď bude jedna alebo viacero
značiek napoly skrytých.

Vykonanie CT skenovania
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Varovanie
Nikdy nepoužívajte bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač pre
nastavenie pacientov bez korekcie snímok v systéme ExacTrac (röntgenové žiarenie alebo
CBCT). Zmena v načítaní vyplývajúca z odstránenia bezrámového SRS CT/angiového
lokalizátora a cieľového polohovača medzi laserovým vyrovnaním a skutočným vyšetrením
pacienta by spôsobila vertikálnu odchýlku kvôli elastickému ohybu hornej časti stola.
Okrem toho by bola obmedzená presnosť kvôli presnosti opätovného nastavenia polohy
hlavy pacienta v maskovom systéme. Výtlačky pripojené k bezrámovému SRS CT/
angiovému lokalizátoru a cieľovému polohovaču by sa mali použiť len na potvrdenie tvaru
MLC so svetelným poľom a na vylúčenie hrubých chýb (súbory s obrátenými snímkami,
nesprávny plán atď.) počas prvej frakcie vyšetrenia. Konečná vyšetrovacia poloha musí
byť vždy založená výhradne na korekcii snímky vykonanej systémom ExacTrac.

Varovanie
Nenastavujte bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač podľa laserov v
danej miestnosti.

Bezrámová rádiochirurgia

Ak chcete aktivovať bezrámové rádiochirurgické vyšetrenie pomocou bezrámového
rádiochirurgického vyšetrovacieho systému, bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a
cieľový polohovač by mali byť zahrnuté do súboru CT skenovania. Pozrite si Príručku pre
používateľov hardvéru, Systém podpory pacienta, kde nájdete podrobné informácie o CT
zobrazovaní.
• Keďže je spodná čeľusť pohyblivá, dolné zuby pacienta a spodná čeľusť by sa mali vynechať

pri CT skenovaní pri kraniálnom vyšetrení.
• Prípadne môžete použiť funkciu objemu v systéme ExacTrac na odstránenie dolnej čeľuste zo

snímky počas syntézy snímok.
Ak sa pacient skenuje bez referenčného systému alebo ak sa údaje o nelokalizovaných snímkach
z plánovacieho systému tretej strany importovali prostredníctvom DICOM, potom by sa malo
použiť bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole (pozrite si str. 181), ak chcete sledovať
polohu pacienta počas vyšetrenia. Ak chcete aktivovať nelokalizovaný bezrámový pracovný tok s
automatickým predbežným nastavením polohy, vykonajte kroky popísané na str. 146.

Varovanie
Systém ExacTrac nepodporuje stereotaktické lokalizátory tretích strán.

Extrakraniálne vyšetrenia

Ak chcete aktivovať vyšetrenie extrakraniálnych lézií pomocou telesných značiek:
• Počas CT skenovania by sa malo použiť aspoň päť hliníkových guľôčok telesných značiek pre

CT, ktoré by sa mali zahrnúť do súboru CT skenovania.
• Ak počas CT skenovania použijete plastové infračervené značky, systém ExacTrac nedokáže

automaticky detegovať značky pri CT skenovaní.
Ak sa pacient skenuje bez referenčného systému, malo by sa použiť polohovacie pole a
polohovacie rameno ET, ak chcete sledovať polohu ležadla počas vyšetrenia (pozrite si str.
184).

Hrúbka rezu

Vhodná hrúbka skenovaných rezov závisí od oblasti, ktorá sa má vyšetrovať, a od požadovanej
presnosti.
Tenšie rezy (2 mm alebo menej) sa odporúčajú najmä pri vyšetrení hornej časti chrbtice, aby sa
zabezpečilo, že medzistavcové platničky budú správne zobrazené.

Varovanie
Overte, či je hrúbka rezu CT čo najtenšia v oblasti, kde sú umiestnené značky. Maximálna
hrúbka rezu by nemala byť viac ako 3 mm. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnej
identifikácii značky a nesprávnemu nastaveniu polohy pacienta.
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Presnosť nastavenia polohy

Ak chcete zabezpečiť následnú presnosť nastavenia polohy, overte, či nie sú v súbore CT
skenovania žiadne artefakty pohybu. Ak tam sú výrazné artefakty pohybu, pacient sa musí
opätovne naskenovať.

Varovanie
CT sken získaný pomocou kontrastnej látky nie je vhodný na nastavenie polohy počas
vyšetrenia, keďže to spôsobuje nesprávnu syntézu snímok.

Vykonanie CT skenovania
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6 SPUSTENIE SYSTÉMU
6.1 Spustenie systému
6.1.1 Spustenie štandardného zariadenia ExacTrac

Napájanie systému

Kroky

1. Na ovládacom paneli transformátora (pozrite si str. 68) nastavte spínač poistky vstupného
napájacieho zdroja do polohy I (ON).

2.

Uistite sa, či:
• oranžový indikátor pohotovostného režimu na konzole ExacTrac (pozrite si str. 54),
• alebo zelené indikátory BUILDING POWER na ovládacom paneli systému (pozrite si

str. 68)
svietia, čo znamená, že napájanie budovy je k dispozícii.

3.
• Stlačte tlačidlo zapnutia Zapnutie systému (I) na konzole ET.
• Alebo stlačte tlačidlo zapnutia SYSTEM ON na ovládacom paneli systému.

4.

Uistite sa, či:
• zelený indikátor napájania systému na konzole ExacTrac
• alebo tlačidlo zapnutia SYSTEM ON na ovládacom paneli systému

svietia, čo znamená, že sa teraz napájajú všetky komponenty systému ExacTrac.

Spustenie pracovnej stanice

Pracovná stanica sa spustí automaticky po zapnutí systému. Samostatné spustenie pracovnej
stanice sa nevyžaduje.

Varovanie
Keď je systém zapnutý do zdroja napájania, nezapájajte ani neodpájajte komponenty
napájané zo siete. Môže to spôsobiť nenapraviteľné poškodenie systému.

Prevádzkové podmienky

Teplota okolitého prostredia 15 °C až 40 °C

Vlhkosť 10 % až 75 %, nekondenzujúca

Atmosférický tlak 795 hPa až 1 060 hPa

Varovanie
Veľké zmeny teploty (> 5 °C) môžu v systéme spôsobiť nepresnosti. Používateľ musí
vykonať overenie kalibrácie v prípade veľkých zmien teploty.
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Varovanie
Ak je váš systém vybavený časovým spínačom, spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča
použiť tento spínač na zapnutie systému aspoň 60 minút pred jeho použitím.

Spustenie systému
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6.1.2 Spustenie röntgenového generátora

Všeobecné informácie

Systém sa zapína pomocou špeciálnej ovládacej konzoly.

Konzola ExacTrac pre dvojitý generátor

①

Obrázok 39 

Č. Komponent

① Vypínač pre napájanie systému
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6.1.3 Zahrievanie röntgenovej trubice

Všeobecné informácie

Pred začiatkom liečby pacienta a po celkovej röntgenovej expozícii musíte správnym spôsobom
zahriať röntgenové trubice. Je to pre nasledujúce dôvody:
• Ak sa trubice určitý čas nepoužívajú, plyn a iné častice sa môžu rozptýliť z vnútorného povrchu

trubíc do vákua, čo spôsobí degradáciu vákua. Ak sa potom trubica používa pri vysokých
nastaveniach napätia a prúdu, budú sa vytvárať iskry. Tieto iskry môžu poškodiť trubicu a
elektroniku generátora.

• Ak je anóda studená, tepelné účinky z vystavenia vysokému výkonu môžu spôsobiť, že
anódové teleso praskne a poškodí trubicu.

Prehľad zahrievania

Aby sa zabránilo poškodeniu systému, môže sa použiť štandardný postup zahrievania, postup
zahorenia alebo kalibračný postup.
• Vždy sa uistite, že sa pri týchto postupoch neprekročí maximálna tepelná kapacita trubíc.
• Ak sa jednotka nepoužívala dlhšie ako šesť mesiacov, trubice by sa mali byť pred prvými

expozíciami zahrievať minimálne po dobu jednej hodiny v pohotovostnom režime.
• Ak je trubica príliš horúca, systém ExacTrac nepovolí žiadne ďalšie röntgenové snímanie

(pozrite si str. 212).

Štandardné zahrievanie röntgenovej trubice

Zahrievanie trubíc môže byť potrebné, pretože studená anóda spôsobuje tepelné účinky z
vystavenia vysokému výkonu, čo spôsobuje prasknutie anódového telesa, čím sa trubica môže
nenapraviteľne poškodiť.
Nastavenia napájania generátora sú vopred naprogramované pre štandardné zahrievanie trubíc.
Štandardné zahrievanie trubíc by sa malo vykonať:
• každé ráno pred liečbou
• po prestávkach v používaní dlhších ako 1 - 2 hodiny

Vyžadujú sa nasledujúce kroky:
• 5 expozícií s 20-sekundovými prestávkami
• Odporúčané nastavenia generátora: 70 kV/100 mA/100 ms (10 mA)

Zahorenie röntgenovej trubice

Zahorenie trubice môže byť potrebné, pretože:
• Studená anóda spôsobí, že tepelné účinky z vystavenia vysokému výkonu môžu spôsobiť, že

anódové teleso praskne a nenapraviteľne poškodí trubicu.
• Plyn a iné častice sa môžu rozptýliť z vnútorného povrchu trubíc do vákua, čo spôsobí

degradáciu vákua. Ak sa potom trubica používa pri vysokých nastaveniach napätia a prúdu,
budú sa vytvárať iskry. Tieto iskry môžu poškodiť trubicu a elektroniku generátora.

Zahorenie by sa malo vykonať:
• Ak sa trubice nepoužívali dlhšiu dobu (3 - 4 týždne).
• Ak sa vytvárajú iskry. Rôzne chybové hlásenia generátora môžu naznačovať, že sa vytvárajú

iskry, najmä ak sa hlásenia zobrazujú len pri vyššej energii. Pomocou postupu zahorenia je
možné zistiť najvyššiu možnú energiu bez iskrenia.

Vyžadujú sa nasledujúce kroky:
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Kroky

1.

Vykonajte počiatočnú expozíciu za nasledujúcich podmienok:
• Minimálne nastavenie prúdu (10 mA alebo menej) a stredné napätie (70 kV) a použitie

dlhých časov expozície pre systémy bez softvérového ovládania.
• Nízke mA (približne 1 mA) a stredné napätie (70 kV) pre systémy so softvérovým ovlá-

daním.
Ak sa stále vytvárajú iskry, kontaktujte servisnú službu spoločnosti Brainlab, pretože by
ste mohli nenapraviteľne poškodiť trubice.

2. Potom zvýšte napätie postupne v krokoch po 10 kV a zopakujte expozície. Pokračujte až
do dosiahnutia maximálneho požadovaného napätia.

Kalibrácia röntgenovej trubice

Aby sa uviedla do súladu tolerancia zariadenia s röntgenovými trubicami, do generátora bola
umiestnená kalibračná doska pre každú pripojenú trubicu. Počas kalibrácie sa musia nastaviť
vhodné hodnoty, aby sa trubica používala s optimálnym prúdom vlákna. V opačnom prípade môže
dôjsť k zbytočnému starnutiu trubíc.
Kalibrácia by sa mala vykonať:
• Po inštalácii trubíc.
• Ak sa röntgenové zariadenie nepoužívalo viac ako šesť mesiacov.

Vyžadujú sa nasledujúce kroky:
• Nie sú potrebné žiadne kroky zo strany používateľa, pretože kalibráciu vykonáva zákaznícka

podpora spoločnosti Brainlab.
• Viac informácií nájdete v dokumentácii generátora, ktorú poskytne spoločnosť K&S

Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Röntgenová trubica sa môže prehriať, ak sa používa nesprávne alebo ak sa nedodržiavajú
požadované bezpečnostné opatrenia. Príliš veľa rýchlych spustení môže poškodiť
jednotku spustenia a súpravu trubíc a môže tiež spôsobiť prehriatie. Toto môže spôsobiť
vážne poškodenie systému vrátane úniku horúceho oleja.

Ak sa röntgenové zariadenie nepoužíva dlhšie ako dva týždne, nastavenia energie pre
prvých 10 expozícií by nemali presiahnuť hodnotu 110 kV.
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6.2 Spustenie softvéru ExacTrac

Všeobecné informácie

Po spustení systému ExacTrac a komponentov príslušenstva, ako je kamera a pracovná stanica,
môžete spustiť softvér pre nastavenie polohy pacienta ExacTrac.
Pred začiatkom liečby pacienta je potrebné odstrániť všetky USB kľúče a externý USB disk.

Služby v pozadí

Služby v pozadí musia bežať už pred spustením softvéru ExacTrac. Spustia sa automaticky
počas spúšťania systému. Môže to trvať niekoľko minút. Po správnom spustení služieb je softvér
ExacTrac pripravený na spustenie. Ak sa softvér ExacTrac spustí príliš skoro, zobrazí sa
chybové hlásenie.

Stav služieb môžete skontrolovať stlačením symbolu na paneli úloh ①.

①

Obrázok 40 
Zobrazí sa Service Manager GUI, kde môžete vidieť, ktoré služby sú práve spustené:

Spustenie softvéru ExacTrac
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Obrázok 41 
Dostanete upozornenie, či v službách v pozadí došlo k nejakej chybe. Chybu môžete odstrániť
reštartovaním služieb v Service Manager GUI.

Obrázok 42 
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Chyba služby

Ak softvér ExacTrac beží, keď sa objaví chyba v službách v pozadí, zobrazí sa dialógové okno s
varovaním:

Musíte zatvoriť softvér ExacTrac a potom reštartovať služby. Keď spustíte služby a tieto bežia
normálne, znovu spustite softvér ExacTrac.

Ikona spustenia softvéru

Obrázok 43 

Spustenie softvéru

Kroky

1. Ak chcete spustiť softvér, dvakrát kliknite na ikonu spustenia na ploche pracovnej stanice
ExacTrac.

2. Teraz sa zobrazí obrazovka spustenia softvéru ExacTrac.

3.

Pri otváraní softvér ExacTrac vykoná tieto úkony:
• Softvér ExacTrac skontroluje, či je zariadenie ExacTrac Robotics v nulovej polohe. Ak

je to potrebné, zariadenie ExacTrac Robotics sa vycentruje tak, aby bolo v nulovej po-
lohe pre liečbu pacienta.

• Ak je pripojený röntgenový generátor alebo dvojitý generátor, spustia sa automaticky.
• Ak je systém ExacTrac pripojený k systému Varian cez ADI (Auxiliary Device Interface

- rozhranie pomocného zariadenia), spojenie sa vytvorí automaticky.

Prístup do softvéru ExacTrac

Ak chcete použiť softvér ExacTrac, musíte sa najprv prihlásiť pomocou používateľského mena a
hesla:

Obrázok 44 

Spustenie softvéru ExacTrac
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6.2.1 Prehľad softvéru

Všeobecné funkcie softvéru

Komponent Funkcia

Stránky s kartami

• Apply potvrdí vaše zmeny bez zatvorenia aktuálneho dialógového
okna.

• OK potvrdí vaše zmeny a zatvorí aktuálne dialógové okno.
• Cancel zatvorí aktuálne dialógové okno. Všetky zmeny, ktoré ste

vykonali, sa vymažú.

Obrazovky sprievodcu

• Back vráti vás na predchádzajúcu obrazovku sprievodcu.
• Next presmeruje vás na nasledujúcu obrazovku sprievodcu.
• Finish dokončí aktuálnu sekvenciu sprievodcu.
• Cancel zatvorí obrazovku sprievodcu. Všetky nastavenia, ktoré ste

vykonali, sa vymažú.
POZNÁMKA: Je rýchlejšie stlačiť na klávesnici kláves N namiesto
kliknutia na možnosť Next. 

Rámček s tipmi
Zobrazí komentáre a pokyny k aktuálnemu kroku.
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7 NASTAVENIA SYSTÉMU
7.1 Všeobecné nastavenia

Všeobecné informácie

Všeobecné nastavenia vám umožnia nastaviť predvolené nastavenia systému.

Prístup k všeobecným nastaveniam

Kliknite na možnosť General Settings na karte System Settings.

Obrázok 45 
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7.1.1 Nastavenia zobrazenia

Prístup k nastaveniam zobrazenia

Možnosti

Ak chcete zmeniť zobrazenia zobrazené na obrazovke infračerveného polohovania (pozrite si
str. 193), vyberte kartu View v dialógovom okne General Settings.

Karta View

Obrázok 46 

Komponent Funkcia

Left Laser View Zobrazenia sledovania sa zobrazujú v uhle od hlavy → po chodidlo.

Right Laser View Zobrazenia sledovania sa zobrazujú v uhle od chodidla → po hlavu.

Display Video Aktivovaním sa zobrazí video.

Display DRR Aktivovaním sa zobrazia snímky DRR.

Potvrdenie vášho výberu

Ak chcete potvrdiť váš výber, stlačte tlačidlo Apply alebo OK.

Všeobecné nastavenia
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7.1.2 Predvolené nastavenia presnosti telesných značiek

Ako sa majú upraviť nastavenia presnosti

Možnosti

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia presnosti pre polohovanie telesných značiek, vyberte
kartu Accuracy v dialógovom okne General Settings.

POZNÁMKA: Tieto nastavenia presnosti sa aplikujú aj vtedy, ak ste si zakúpili monitorovanie
pacienta pre nesynchronizované vyšetrenia s lineárnym urýchľovačom Varian. 

Karta Accuracy

Obrázok 47 

Dostupné nastavenia

Komponent Funkcia/použitie

Presnosť sa považuje za prijateľnú, ak translačný vektor (ktorý je vý-
sledným vektorom vertikálneho, pozdĺžneho a bočného posunu) a
každý z pozdĺžnych, bočných uhlov a uhlov ležadla je pod prahovými
hodnotami nastavenými v ①.
POZNÁMKA: Pri translačných posunoch znak OK závisí od dĺžky ve-
ktora a líšt vzdialenosti pri jednotlivých hodnotách. Je možné, že
všetky lišty vzdialeností zobrazujú OK, ale ikona OK sa neobjaví. V
takomto prípade posuňte ležadlo manuálne bližšie k hodnote 0. 

NASTAVENIA SYSTÉMU

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 117



Komponent Funkcia/použitie

Systém upozorní na zníženú presnosť, ak zistí odchýlku medzi pra-
hovou hodnotou definovanou pre rozsah OK ① a prahovou hodno-
tou definovanou pre Low Accuracy ② pre translačné ako aj rotačné
odchýlky.
Ak chcete zaistiť vhodnú presnosť, mali by ste maximálnu prahovú
hodnotu pre sledovanie telesných značiek nastaviť na čo najnižšiu
možnú hodnotu.

Presnosť sa považuje za nízku, ak dosiahnuté hodnoty pre translač-
né, ako aj rotačné odchýlky sú nad prahovou hodnotou nastavenou v
②.

POZNÁMKA: Nastavenia na tejto karte sa používajú ako predvolené nastavenia, keď sa importuje
nový pacient a keď sa na polohovanie použijú telesné značky. Ak chcete definovať nastavenia
presnosti špecifické pre pacienta, pozrite si str. 144. 

Poznámky k dýchacím pohybom

Dýchacie pohyby môžu mať vplyv na nastavenie polohy s použitím telesných značiek. Z
tohto dôvodu by sa nastavenie veľmi nízkej alebo veľmi vysokej prahovej hodnoty malo
vynechať, pretože by to mohlo brániť presnému nastaveniu polohy ležadla.

Potvrdenie vášho výberu

Ak chcete potvrdiť váš výber, stlačte tlačidlo Apply alebo OK.

Všeobecné nastavenia
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7.1.3 Nastavenia pripomienkovača

Prístup k nastaveniam pripomienkovača

Možnosti

Ak chcete nastaviť automatické pripomienkovače pre kalibráciu a náhľady tlače, otvorte kartu
Reminder v dialógovom okne General Settings.

Karta Reminder

Obrázok 48 

Pripomienkovače kalibrácie

Možnosti

Never remind of Calibration Systém vám nepripomenie, že sa má vykonať kalibrácia.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

Pri spustenia vám systém pripomenie, že sa má vykonať kali-
brácia podľa hodnoty, ktorú ste nastavili pomocou poľa s hodno-
tami.

Pozri str. 323.

Pripomienkovače pre náhľad tlače

Možnosti

Never prompt for print pre-
view.

Systém vás nevyzve, aby ste otvorili náhľad tlače pred zatvore-
ním údajov pacienta.

Prompt for print preview befo-
re discarding a patient.

Systém vás vyzve, aby ste otvorili náhľad tlače pred zatvorením
údajov pacienta.
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Možnosti

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

Náhľad tlače sa otvorí automaticky pre zatvorením údajov pa-
cienta.

Pozri str. 369.

Potvrdenie vášho výberu

Ak chcete potvrdiť váš výber, stlačte tlačidlo Apply alebo OK.

Všeobecné nastavenia
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7.1.4 Nastavenia modulu náklonu

Všeobecné informácie

V závislosti od použitej hornej časti ležadla pre korekciu odstupu a naklonenia počas polohovania
pacienta sa môže zariadenie ExacTrac Robotics alebo PerfectPitch aktivovať na tejto karte.

Prístup k nastaveniam modulu náklonu

Možnosti

Ak chcete získať prístup k nastaveniam kompenzácie uhla pre zariadenie ExacTrac Robotics
alebo PerfectPitch, otvorte kartu Tilt Module v dialógovom okne General Settings.

POZNÁMKA: Tieto nastavenia sú k dispozícii iba vtedy, ak ste si zakúpili licenciu pre zariadenie
ExacTrac Robotics alebo PerfectPitch. 

Karta Tilt Module

Obrázok 49 

Komponent Funkcia

6D Fusion

• Pri porovnávaní snímok DRR s röntgenovými snímkami môže sy-
stém určiť a opraviť translačné a rotačné posuny.

• Táto funkcia je aktivovaná štandardne, aby bola umožnená maxi-
málna presnosť polohovania.

Implanted Marker Fusion

Rotácie vypočítané na základe zlúčenia implantovaných značiek sa
aplikujú pre polohovanie pacienta. Ak je zaškrtávací rámček deakti-
vovaný, zlúčenie implantovaných značiek vypočíta len translačný po-
sun, bez ohľadu na počet použitých implantovaných značiek.
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Systém ExacTrac Robotics

Komponent Funkcia

Robotic Tilt enabled

Aktivujte používanie zariadenia ExacTrac Robotics pre korekciu
uhlov odstupu a naklonenia.
POZNÁMKA: Toto nastavenie môžete použiť na deaktivovanie zaria-
denia Robotics v prípade poruchy zariadenia, slabej batérie atď. 

POZNÁMKA: Nastavenia na tejto karte sa používajú ako predvolené nastavenia, keď sa importuje
nový pacient. Ak chcete definovať nastavenia kompenzácie uhla špecifické pre pacienta, použite
kartu Set Positioning Defaults, ktoré sú k dispozícii v časti Patient Settings (pozrite si str. 144). 

POZNÁMKA: Aktivujte obidva:
• Robotic Tilt enabled v oblasti Automatic Angular Compensation vo všeobecných

nastaveniach a
• Couch Top Pitch/Roll v nastaveniach pacienta,

aby nadobudli platnosť. 

Varovanie
Uistite sa, že zariadenie ExacTrac Robotics je v nulovej polohe ešte pred deaktivovaním
možnosti „Robotic Tilt enabled“ v časti General Settings pre systém ExacTrac. V opačnom
prípade zariadenie ExacTrac Robotics zostane v naklonenej polohe, keď sa systém
ExacTrac vypne.

PerfectPitch

Ak máte PerfectPitch s konfiguráciou ADI 3.0, môžete ho aktivovať na karte Tilt Module.

Obrázok 50 

Všeobecné nastavenia
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Komponent Funkcia

PerfectPitch Tilt enabled

Aktivujte používanie PerfectPitch pre korekciu uhlov odstupu a na-
klonenia.
POZNÁMKA: Toto nastavenie môžete použiť na deaktivovanie Per-
fectPitch v prípade poruchy zariadenia atď. 

POZNÁMKA: Nastavenia na tejto karte sa používajú ako predvolené nastavenia, keď sa importuje
nový pacient. Ak chcete definovať nastavenia kompenzácie uhla špecifické pre pacienta, použite
kartu Set Positioning Defaults, ktoré sú k dispozícii v časti Patient Settings (pozrite si str. 144). 

POZNÁMKA: Aktivujte obidva:
• PerfectPitch Tilt enabled v oblasti Automatic Angular Compensation vo všeobecných

nastaveniach a
Couch Top Pitch/Roll v nastaveniach pacienta,

aby nadobudli platnosť. 

Varovanie
Uistite sa, že PerfectPitch je v nulovej polohe ešte pred deaktivovaním možnosti
„PerfectPitch Tilt enabled“ v časti General Settings pre systém ExacTrac.

Potvrdenie vášho výberu

Ak chcete potvrdiť váš výber, stlačte tlačidlo Apply.

NASTAVENIA SYSTÉMU
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7.1.5 Predvolené nastavenia generátora

Prístup k predvoleným nastaveniam generátora

Možnosti

Ak chcete získať prístup k predvoleným nastaveniam energie pre röntgenové generátory, otvorte
kartu Generator Presets v dialógovom okne General Settings.

Karta Generator Presets

Obrázok 51 

Možnosti

Ak chcete pridať predvolenú hodnotu röntgenového žiarenia pre typ vyšetrenia, stlačte tlačidlo
Add Preset a zadajte meno a hodnotu.

Ak chcete vymazať predvolenú hodnotu, vyberte ju a stlačte možnosť Delete Preset.

Ak chcete zmeniť predvolenú hodnotu, vyberte ju a stlačte možnosť Edit Preset.

Varovanie
Vopred definované röntgenové nastavenia musia byť overené a prispôsobené pre liečbu
prvého pacienta pomocou pracovného postupu nastavenia röntgenového žiarenia.

Potvrdenie vášho výberu

Ak chcete potvrdiť váš výber, stlačte tlačidlo Apply. Teraz môžete buď otvoriť ďalšiu kartu v
dialógovom okne alebo stlačte tlačidlo OK a dialógové okno sa zatvorí.

Všeobecné nastavenia
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7.2 Správca používateľov
7.2.1 Konfigurovanie práv a hesiel

Všeobecné informácie

Váš správca nemocničnej siete môže konfigurovať vybraných lekárov ako registrovaných
používateľov s nasledovným:
• Práva na schválenie, aby bolo možné schváliť zlúčenie snímok, napr. na účely fakturácie.
• Práva na kalibráciu, napr. pre lekárov.
• Základné práva pre štandardných používateľov, napr. pre terapeutov.

POZNÁMKA: Len administrátor systému ExacTrac môže pridávať, upravovať a vymazávať
používateľské účty. Účet administrátora je vopred konfigurovaný podporou spoločnosti Brainlab a
nie je možné ho vymazať. 

Prístup k nastaveniam hesla

Možnosti

Ak chcete spravovať používateľov, vyberte časť User Manager na karte System Settings.

Správca používateľov

Obrázok 52 

Pridanie nového používateľa

Kroky

1. Prihláste sa ako používateľ s právami pre spravovanie používateľov.

2. Stlačte tlačidlo Add User. Zobrazí sa dialógové okno.

3. Do poľa User Name zadajte meno používateľa.

NASTAVENIA SYSTÉMU
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Kroky

4. Zadajte vhodné heslo do poľa Password a potvrďte ho opätovným zadaním do poľa Re-
type Password.

5. Stlačte tlačidlo Save. Zobrazí sa dialógové okno User Rights.

6. Aktivujte zaškrtávacie rámčeky, aby sa mohlo priradiť právo novému používateľovi. Stlač-
te tlačidlo Done, aby bol nový používateľ pridaný do zoznamu Registered Users.

7. Ak chcete zatvoriť toto dialógové okno, stlačte tlačidlo Done.

POZNÁMKA: Dávajte obzvlášť pozor pri zadávaní hesiel, pretože sa v nich rozlišujú veľké a malé
písmená. 

Doplnkové funkcie

Po výbere používateľa v zozname je tiež možné vymazať tohto používateľa pomocou možnosti
Remove User, alebo môžete upraviť jeho heslo stlačením tlačidla Change Password a potom
zadajte nové heslo.

Správca používateľov
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7.3 O systéme ExacTrac

Informácie o produkte a licencii

Na karte System Settings môžete vidieť informácie o aktuálnej verzii systému ExacTrac a
licencované funkcie, ktoré máte aktuálne nainštalované:

Obrázok 53 
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O systéme ExacTrac
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8 NASTAVENIA PRE
DEFINOVANIE ÚDAJOV
PACIENTA

8.1 Načítanie súboru pacienta
8.1.1 Manuálne načítanie pacienta

Pred začatím

Pred otvorením súboru pacienta skontrolujte, či je systém správne kalibrovaný (pozri str. 323).

Varovanie
Pred nastavením polohy pacienta vždy overte presnosť kalibrácie systému pomocou
funkcie Daily Check, najmä ak dôjde ku kolízii zariadenia, napr. medzi plochými panelmi a
žľabom.
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Výber pacienta v systéme ExacTrac

Obrázok 54 

Postup načítania pacienta do systému ExacTrac

Kroky

1. Na karte Select Patient vyberte požadovaného pacienta.

2. Stlačte tlačidlo Open Patient, ak chcete vybraného pacienta potvrdiť a načítať ho do sy-
stému ExacTrac.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Overte, či sa v otvorenom dialógovom okne pacienta zobrazia správne údaje pacienta
(meno a ID pacienta a dátum plánu).

Varovanie
Overte, či sa plán vyšetrenia načítaný v systéme ExacTrac zhoduje s plánom vyšetrenia
načítaným v lineárnom urýchľovači a uistite sa, že súradnice izocentra sú správne tak, že
ich porovnáte s výtlačkom zo systému plánovania vyšetrení. Je to dôležité najmä v
prípade, ak bol plán vyšetrenia aktualizovaný s cieľom zohľadniť prípadnú kolíziu portálu/
stola, zmrštenie nádoru, plánovanie zosilnenia atď.

Varovanie
Uistite sa, že vaša klinika stanovila vhodný postup s cieľom overiť, či plán vyšetrenia
načítaný v systéme ExacTrac zodpovedá plánu vyšetrenia načítanému v lineárnom
urýchľovači. Uistite sa, že ak sa plán vyšetrenia upraví po odoslaní do systému ExacTrac,
aktualizuje sa aj plán na pracovnej stanici systému ExacTrac.

Načítanie súboru pacienta
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Importovanie údajov pacienta

Ak požadovaný pacient nie je dostupný na výber v oblasti Patient List, môžete importovať dané
údaje.
Pozri str. 382.
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8.1.2 Automatické načítanie pacienta pre systémy Varian

ARIA

Ak používate systém ExacTrac v systéme Varian Clinac alebo Varian TrueBeam vybavenom
rozhraním pomocného zariadenia (ADI) a ARIA ako systém Record and Verify, potom systém
ExacTrac automaticky otvorí zodpovedajúci súbor údajov vždy, keď sa pacient načíta v lineárnom
urýchľovači a keď je softvér ExacTrac na karte Select Patient.
V systéme ExacTrac budete vyzvaní, aby ste otvorili zodpovedajúceho pacienta. DICOM PLAN
UID zaistí, aby sa otvorili správne zodpovedajúce údaje.

Obrázok 55 

MOSAIQ

Ak používate systém ExacTrac v systéme Varian Clinac alebo Varian TrueBeam vybavenom ADI
a MOSAIQ ako systém Record and Verify, potom sa musí vykonať mapovanie lúča ešte pred
automatickým načítaním pacienta (pozri str. 133). Ak mapovanie lúča existuje pre pacienta
otvoreného v lineárnom urýchľovači a systém ExacTrac je na karte Select Patient, systém
ExacTrac automaticky otvorí zodpovedajúci súbor údajov. Používateľ bude vyzvaný, aby otvoril
pacienta.

Obrázok 56 

Načítanie súboru pacienta
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8.1.3 Mapovanie lúča pre systémy Varian s MOSAIQ

Všeobecné informácie

Pri importovaní plánu DICOM do MOSAIQ, MOSAIQ zmení UID časti plánu. Pre systém
ExacTrac nie je možné získať plán z MOSAIQ po úprave. Preto sú plány na strane systému
ExacTrac a na strane lineárneho urýchľovača odlišné.
Proces mapovania lúča zaistí automatické načítanie pacienta a kontroly konzistencie lúča/
izocentra. Mapovanie lúča sa musí vykonať raz pre každého pacienta pred prvým vyšetrením, ale
môže sa otvoriť a zmeniť kedykoľvek neskôr.
POZNÁMKA: Ak boli údaje pacienta upravené v MOSAIQ a musia sa znovu importovať do
systému ExacTrac, staré údaje pacienta sa musia vymazať ešte pred novým importovaním.
Zabráni to problémom v procese mapovania lúča. Ak máte spustené Dicom Proxy, kontaktujte
podporu spoločnosti Brainlab. 

Zoznam pacientov filtrovaný podľa ID pacienta

Obrázok 57 

Štandardný pracovný tok

Kroky

1.
Ak je pacient otvorený v lineárnom urýchľovači, systém ExacTrac skontroluje, či pre da-
ného pacienta existuje mapovanie lúča. Stránka pre výber pacienta musí byť aktívna v
systéme ExacTrac.
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Kroky

2.

• Ak neexistuje žiadne mapovanie lúča, zoznam pacientov na stránke výberu pacienta sa
filtruje podľa ID pacienta. V zozname pacientov sú uvedení len pacienti s týmto špeci-
fickým ID. Ak chcete zrušiť filter, stlačte tlačidlo Remove Filter. Prvýkrát sa pacient mu-
sí vybrať a otvoriť v systéme ExacTrac manuálne. V tomto prípade sa okno pre mapo-
vanie lúča otvorí automaticky po prvom nastavení pacienta.

• Ak pre tohto pacienta už existuje mapovanie lúča, daný pacient sa otvorí automaticky
(pozri str. 132).

• Ak pre zodpovedajúceho pacienta už bolo mapovanie lúča vykonané, ale UID časť plá-
nu sa zmenila v MOSAIQ po postupe mapovania, zoznam pacientov na stránke výberu
pacienta sa bude filtrovať podľa ID pacienta. V okne pre mapovanie lúča sú uvedené
všetky lúče z plánu ExacTrac oranžovou farbou v hlavnom poli, čo naznačuje, že už
boli mapované.

3.

V okne pre mapovanie lúča sú uvedené všetky lúče z plánu ExacTrac sivou farbou v
hlavnom poli, čo naznačuje, že ešte neboli mapované. Lúče, ktoré sú uvedené oranžovou
farbou v hlavnom poli, už boli predtým mapované, ale ich UID časti plánu sa zmenilo v
MOSAIQ.
Ak chcete vykonať mapovanie lúča, pripravte daný lúč v lineárnom urýchľovači.
Vlastnosti lúča (pozri nižšie) z plánu MOSAIQ v lineárnom urýchľovači sa porovnajú s
vlastnosťami uvedených lúčov v systéme ExacTrac. Ak sa presne jeden lúč v rámci plánu
systému ExacTrac zhoduje s lúčom pripraveným v lineárnom urýchľovači, bude sa mapo-
vať automaticky a zmení sa na modrý. Ak sa zhoduje viacero lúčov v rámci plánu systé-
mu ExacTrac, pokiaľ ide o vlastnosti lúčov, mapovanie sa vytvorí pre prvý zhodný lúč.
Používateľ bude informovaný o viacnásobnom mapovaní. Okrem toho sú informácie o
čísle a názve lúča z plánu MOSAIQ doplnené v zozname pre daný lúč.
POZNÁMKA: Spoločnosť Brainlab odporúča vykonať mapovanie všetkých lúčov v rade,
aby sa zaistilo bezpečné a rýchle vyšetrenie v budúcnosti. 

Ak je to možné, musíte vykonať prípravu každého lúča vyšetrenia v pláne MOSAIQ v li-
neárnom urýchľovači.

4. Každý lúč sa automaticky mapuje v systéme ExacTrac, kým je v zozname, je jedinečný a
vlastnosti lúča sa zhodujú.

5. Ak sa pripravený lúč nedá mapovať, daný lúč sa uvedie v druhej tabuľke červenou farbou.

6.
Po dokončení mapovania lúča kliknite na možnosť Done a schváľte mapovanie plánu.
Mapovanie lúča je uložené pre budúce vyšetrenie pacienta (automatické načítanie pa-
cienta a kontroly konzistencie lúča/izocentra).

7.

Obrazovka mapovania lúčov sa zatvorí a zobrazí sa stránka IČ nastavenia polohy. Vyko-
najte vyšetrenie tak ako zvyčajne. Informácie z mapovania lúča sa teraz používajú pri
kontrolách konzistencie lúča/izocentra počas vyšetrenia a pri automatickom otvorení pa-
cienta. Pozri str. 194.

Vlastnosti lúča sú nasledovné:
• ID pacienta
• súradnice izocentra DICOM (0,0,0, ak neexistujú)
• uhol ležadla
• plánovaný pohyb portálu (uhol spustenia a zastavenia/smer rotácie; použije sa 0/žiadny, ak

neexistuje)
• názov lúča

POZNÁMKA: Overte, či sú súradnice izocentra DICOM správne importované v MOSAIQ. Ak
súradnice chýbajú, skúste exportovať aj súbor CT a štruktúr z iPlan RT do MOSAIQ. 

Načítanie súboru pacienta
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Schéma pracovného toku

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

Obrázok 58 

NASTAVENIA PRE DEFINOVANIE ÚDAJOV PACIENTA

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 135



Dialógové okno pre mapovanie lúča

①

②
③

④
⑦

⑤

⑥

⑧

Obrázok 59 

Č. Komponent Funkcia/použitie

① Informácie o pacientovi Použite ich na overenie, či sa pacient správne mapuje (rov-
naké, ako sú otvorené v lineárnom urýchľovači).

② Modrý lúč Mapovaný lúč.

③ Sivý lúč Nemapovaný lúč.

④ Červený lúč Lúč, ktorý nie je možné mapovať.

⑤ Oranžový lúč Lúč, ktorý už bol mapovaný, ale UID časti plánu v MOSAIQ
sa zmenilo.

⑥ Done Potvrdí a uloží mapovaný plán.

Načítanie súboru pacienta
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Č. Komponent Funkcia/použitie

⑦ Cancel Okno pre mapovanie lúča sa zatvorí bez uloženia mapova-
ných lúčov. Všetky zmeny sa stratia.

⑧ Reset
Aktuálne mapované lúče v okne nie sú mapované a všetky
lúče budú znovu uvedené sivou farbou. Musíte spustiť ma-
povanie lúčov od začiatku.

Postup úpravy mapovania lúča

K dialógovému oknu pre mapovanie lúča môžete získať prístup kedykoľvek, aby ste mohli upraviť
alebo zopakovať proces mapovania lúča.

Kroky

1.

Kliknite na možnosť ... v poli lúča v systéme ExacTrac:

2.

Kliknite na možnosť Mapping v dialógovom okne, aby ste získali prístup do dialógového
okna pre mapovanie lúča:

Varovanie
Overte, či plán, ktorý sa mapoval v systéme ExacTrac, zodpovedá plánu, ktorý je otvorený
v lineárnom urýchľovači.

Všeobecné poznámky

• Po exportovaní plánu zo systému plánovania vyšetrení do MOSAIQ a do systému ExacTrac sa
vlastnosti lúča nesmú zmeniť v MOSAIQ (názov lúča, rotácia ležadla, uhol portálu atď.).
Systém ExacTrac potrebuje presne tie isté vlastnosti lúča ako MOSAIQ, pretože v opačnom
prípade nie je možné lúče mapovať.

• Ak sú pre vyšetrenie potrebné polia nastavenia, musia sa pridať do plánu v MOSAIQ ešte
predtým, ako sa vykoná mapovanie lúča. Sú zahrnuté do plánu ako neznáme lúče a musia sa
autorizovať manuálne (stlačte F8, pozri str. 201). Zaistite správnosť vybraného lúča a
izocentra, ako aj uhol ležadla, pretože v tomto prípade ich systém ExacTrac neoveruje. Pozri
str. 195. F8 sa má použiť len pre lúč nastavenia.

• Po vykonaní mapovania lúča sa plán môže v MOSAIQ zmeniť. Akákoľvek zmena (ako
vylúčenie lúča, pridanie lúča/poľa nastavenia) má za následok nové UID časti lánu, ktoré
systém ExacTrac nerozpozná. V takomto prípade sa musí existujúce mapovanie lúča
vynulovať a vykonať znovu.

• Ak sa v pláne MUSÍ vykonať akákoľvek reálna zmena, musíte tieto zmeny vykonať v rámci
TPS a opätovne exportovať upravený plán do MOSAIQ a systému ExacTrac a vykonať nové
mapovanie lúča, aby sa zaručili rovnaké plány na obidvoch stranách. Počas exportu z iPlan RT
sa CourseID musí započítať po jednom (pozri str. 382).
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• Vždy, keď sa lúč pripraví v lineárnom urýchľovači a keď systém ExacTrac zobrazí neznámy lúč
(nejde o mapovaný lúč pre známe izocentrum) alebo nesprávny plán (žiadny lúč sa nemapoval
pre izocentrum alebo sú vlastnosti lúča odlišné), sa najprv uistite, že je načítaný správny
pacient a plán:
- Ak sa lúč predtým nemapoval, upravte mapovanie lúča tak, ako je to popísané na str. 137, a

mapujte daný lúč.
- Ak sa parametre lúča zmenili a len exportovali do MOSAIQ, exportujte ho aj do systému

ExacTrac a znovu vykonajte celé mapovanie lúča.
- Len ak sa nedá lúč vôbec mapovať, môžete ho autorizovať manuálne (F8). V takomto

prípade dôsledne zaistite správnosť vybraného lúča a izocentra, ako aj uhol ležadla, pretože
v tomto prípade to systém ExacTrac neoverí (pozri str. 195).

Varovanie
Manuálna autorizácia sa môže použiť len vtedy, ak je to nevyhnutné. Vždy, keď je potrebné
manuálne autorizovať stlačením klávesu F8, dôsledne zaistite, aby bol pacient v správnej
polohe s ohľadom na vybraný lúč, izocentrum, ako aj uhol ležadla, pretože v tomto prípade
to systém ExacTrac neoverí.

Načítanie súboru pacienta
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8.1.4 Otvorenie pacienta pre viacero plánov izocentra

Postup otvorenia pacienta pre viacero plánov izocentra (TrueBeam)

Ak chcete otvoriť pacienta pre viacero plánov izocentra (napr. z Eclipse):

Kroky

1.

Vyberte pacienta pre vyšetrenie v aplikácii vyšetrenia TrueBeam a otvorte pacienta pre
vyšetrenie.
Systém ExacTrac zobrazí vybraný plán pacienta v dialógovom okne ADI Open Patient,
ak sa nachádza v databáze ETX.

2.
Vyberte miesto vyšetrenia (izocentrum) v aplikácii vyšetrenia.
Systém ExacTrac dostane aktualizovaný plán/informácie o pacientovi.

3.
Stlačte tlačidlo Open v dialógovom okne ADI Open Patient.
Plány v systéme ExacTrac, ako aj v lineárnom urýchľovači TrueBeam sa teraz zhodujú.

Postup otvorenia pacienta pre viacero plánov izocentra (Novalis Tx)

Ak chcete otvoriť pacienta pre viacero plánov izocentra (napr. z Eclipse):

Kroky

1.

Vyberte pacienta pre vyšetrenie na konzole Novalis Tx 4D a otvorte pacienta na vyšetre-
nie.
Systém ExacTrac zobrazí vybraný plán pacienta (prvé miesto vyšetrenia) v dialógovom
okne ADI Open Patient, ak sa nachádza v databáze ETX.

2. Ak chcete vyšetriť prvé miesto vyšetrenia (izocentrum), kliknite na tlačidlo Open v dialó-
govom okne ADI Open Patient.

3.

Ak chcete vyšetriť druhé, tretie, ... miesto vyšetrenia, kliknite na tlačidlo Cancel v dialógo-
vom okne ADI Open Patient a manuálne otvorte príslušný plán pacienta.
Keď je lúč pripravený, systém ExacTrac zobrazí, na obrazovke nastavenia polohy, či sa
plány načítané v lineárnom urýchľovači a v systéme ExacTrac zhodujú (pozri str. 194).
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8.2 Nastavenia údajov pacienta

Všeobecné informácie

Keď sa údaje pacienta načítajú prvýkrát po importe, automaticky prejdete do sprievodcu
nastaveniami pacienta, kde môžete upraviť predvolené nastavenia tak, aby vyhovovali pre
vybraného pacienta.
Požadované nastavenia sa líšia v závislosti od vyšetrenia, ktoré sa má vykonať.

Úprava nastavení pacienta

Nastavenia pacienta sa môžu konfigurovať pred samotným vyšetrením pacienta a uložia sa pre
následné frakcie vyšetrenia.

Možnosti

Ak chcete upraviť určité nastavenia po tom, ako boli konfigurované prvýkrát, stlačte tlačidlo Pa-
tient Settings na karte Select Patient (pozri tabuľku nižšie).

Keď načítate údaje pacienta po dokončení aspoň jednej frakcie vyšetrenia, budete vyzvaní len na
výber aktuálneho izocentra, ktoré sa má vyšetriť.
Pri pacientoch len s jedným izocentrom bude systém ExacTrac automaticky pokračovať s
predbežným IČ nastavením polohy.

Dostupné nastavenia

Nastavenia Tiež dostupné po kliknutí na možnosť Patient
Settings

Indikácie vyšetrenia Nie

Polohy telesných značiek Áno

Predvolené nastavenia polohy Áno

Nastavenia DRR Áno

Polohy implantovaných značiek Áno

Definícia virtuálneho izocentra Áno

Výber aktuálneho izocentra
Nie - nastavenia sa však môžu vykonať kedykoľvek
pomocou možnosti Select Isocenter na navigač-
nom paneli

Nastavenia pacienta určujú niekoľko parametrov, ktoré priamo ovplyvňujú nastavenie
polohy pacienta. Spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča, aby tieto nastavenia definoval
lekár a/alebo fyzik, ktorý vytvoril plán vyšetrenia, ktorý sa má použiť.

Kontrola hodnovernosti

Kontrola hodnovernosti v systéme ExacTrac identifikuje nedôveryhodné nastavenia pacienta. Ak
sú hodnoty pre nastavenia presnosti polohy mimo prahovej hodnoty hodnovernosti, zobrazí sa
výstraha.

Nastavenia údajov pacienta
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Obrázok 60 
Všetky nastavenia presnosti polohy sa potom obnovia na predvolené hodnoty a používateľ bude
vrátený do sprievodcu nastaveniami pacienta.
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8.3 Indikácie vyšetrenia
8.3.1 Definovanie indikácií vyšetrenia

Všeobecné informácie

Prvý krok v sprievodcovi nastaveniami pacienta umožňuje generovať štatistiky týkajúce sa
vyšetrení, ktoré boli vykonané pomocou systému ExacTrac.

Obrazovka nastavenej indikácie

Obrázok 61 

Výber indikácie

Kroky

1. Na obrazovke Set Indication vyberte príslušnú indikáciu vyšetrenia z uvedeného zozna-
mu.

2. Po uskutočnení potrebného výberu stlačte tlačidlo Next, aby sa potvrdili vaše nastavenia
a mohli ste prejsť na ďalšiu obrazovku sprievodcu.

Indikácie vyšetrenia

142 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



8.4 Definovanie lekára

Všeobecné informácie

Tento krok v sprievodcovi nastaveniami pacienta vám umožní priradiť meno zodpovedného lekára
k pacientovi.

Nastavenie priradeného lekára

Obrázok 62 

Postup priradenia lekára

Krok

Vyberte meno lekára z rozbaľovacieho zoznamu.
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8.5 Nastavenie predvolených nastavení polohy

Všeobecné informácie

V tomto kroku môžete nastaviť tolerancie presnosti, ktoré sa uložia a aplikujú pre tento súbor
pacienta.
POZNÁMKA: Správanie značky OK, ktoré je tu popísané, sa vzťahuje na systémy ExacTrac 6.1,
ExacTrac 6.2 a ExacTrac 6.5 (a všetky verzie po ExacTrac verzii 6.0.3). Pri týchto verziách sa
tiež berú do úvahy rotačné odchýlky. Pre predchádzajúce verzie si pozrite Príručku klinického
používateľa, ExacTrac 6.0, Revízia 1.1 alebo 1.2. 

Obrazovka predvolených nastavení polohy

Táto obrazovka je podrobne popísaná na nasledujúcich stranách.

Obrázok 63 

Výber referenčného systému

Vyberte váš preferovaný referenčný systém v oblasti Positioning based on…:

Nastavenie predvolených nastavení polohy
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①

②

③

Obrázok 64 

④

Obrázok 65 

⑤

Obrázok 66 

Č. Komponent Funkcia/použitie

① Body Marker Configurati-
on

Umožňuje to nastavenie polohy pacienta pre extrakraniálne
vyšetrenia na základe definovaných telesných značiek.
Pohyb pacienta sa môže detegovať počas vyšetrenia, avšak
dýchací pohyb môže mať za následok nižšiu presnosť nasta-
venia polohy. 
Telesné značky sa môžu tiež použiť výhradne na predbežné
nastavenie polohy pacienta do izocentra.
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Č. Komponent Funkcia/použitie

② Reference Star/Array

Poloha ležadla pacienta sa môže nastaviť pre korekciu rönt-
genového žiarenia pomocou nasledovného:
• Polohovacia hviezdica a polohovacie rameno ET
• Polohovacie pole a polohovacie rameno ET

POZNÁMKA: Túto možnosť vyberte aj vtedy, ak používate re-
ferenčný rám Elekta (pozri str. 191). 

③ Cranial Positioning Array

Vyšetrenia hlavy a krku sa môžu sledovať pomocou bezrá-
mového rádiochirurgického polohovacieho poľa. 
Ak je plán vyšetrenia založený na lokalizovanom súbore úda-
jov, táto možnosť sa vyberie automaticky (pozri ④).
Ak chcete vykonať bezrámový pracovný tok s nelokalizovaný-
mi údajmi pacienta, vykonajte kroky uvedené nižšie.

⑤ Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Pozri Cranial Positioning Array vyššie. Táto možnosť je zo-
brazená len v časti Set Positioning Defaults, ak bol pacient
naplánovaný pomocou systému plánovania vyšetrení od tre-
tích strán a bol skenovaný pomocou bezrámového SRS CT/
angiového lokalizátora a cieľového polohovača od spoloč-
nosti Brainlab.

Bezrámová rádiochirurgia pre nelokalizované údaje pacienta

Ak chcete aktivovať bezrámové vyšetrenie pre nelokalizované údaje pacienta, musí sa nastaviť
vzťah medzi CT skenom pacienta, a konkrétne izocentrom pacienta, a bezrámovým kraniálnym
polohovacím poľom. Preto musíte vykonať syntézu interne uloženého CT skenu v bezrámovej
SRS základni a skenu pacienta predtým, ako sa začne vyšetrenie pacienta. Syntéza sa musí
vykonať raz pre každého pacienta (pred prvou reláciou vyšetrenia).
Bezrámový pracovný tok charakterizuje nasledovné:
• automatické predbežné nastavenie polohy
• nižšie prahové hodnoty presnosti
• požadované overenie po počiatočnej korekcii

Nevyhnutné podmienky:
• Na imobilizáciu sa použije SRS maskovací systém od spoločnosti Brainlab
• Bezrámová SRS maskovacia základňa od spoločnosti Brainlab je viditeľná v CT skene

pacienta
• Bezrámové SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač od spoločnosti Brainlab nie sú

potrebné na CT sken
• Dostupná vhodná licencia

Plánovanie vyšetrenia sa môže vykonať s akýmkoľvek systémom plánovania vyšetrení.
Lokalizácia na iPlan RT Image sa nevyžaduje.

Kroky

1. Vyberte možnosť Cranial Positioning Array ako referenčný systém.

Nastavenie predvolených nastavení polohy
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Kroky

2.

Kliknite na možnosť Yes vo výzve, aby sa potvrdila detekcia bezrámovej SRS maskova-
cej základne.

• Yes: prejdete na stránku syntézy, kde sa vykoná syntéza CT skenu pacienta s ulože-
ným CT skenom bezrámovej SRS maskovacej základne od spoločnosti Brainlab.

• No: nastaví sa kraniálne polohovacie pole ako IČ referencia, ale bez akéhokoľvek vzťa-
hu k izocentru pacienta.

3.

Kliknite na možnosť Automatic, aby sa začala syntéza maskovacej základne/CT.
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Kroky

4.

Dôsledne overte výsledok syntézy SRS maskovacej základne od spoločnosti Brainlab po-
mocou posuvníka Overlay. VOI je nastavené na objem SRS maskovacej základne, aby
sa vylepšil výsledok syntézy (môže sa zobraziť aktiváciou možnosti Show VOI). Objem
zobrazený v 3D zobrazení v pravom hornom poli sa môže otáčať potiahnutím špičky myši
①. Viac informácií o postupe overenia syntézy nájdete na str. 254.

①

5.

Po dokončení syntézy sa možnosť Positioning based on… nastaví na možnosť Cranial
Positioning Array (Frameless, Fused). Ak chcete zmeniť referenciu nastavenia polohy,
musia sa znovu importovať údaje pacienta.

Presnosť nastavenia polohy

① ②

Obrázok 67 

Nastavenie predvolených nastavení polohy

148 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Komponent Funkcia/použitie

Presnosť sa považuje za prijateľnú, ak translačný vektor (ktorý je vý-
sledným vektorom vertikálneho, pozdĺžneho a bočného posunu) a
každý z pozdĺžnych, bočných uhlov a uhlov ležadla je pod prahovými
hodnotami nastavenými v ①.
POZNÁMKA: Pri translačných posunoch znak OK závisí od dĺžky ve-
ktora a líšt vzdialeností pri jednotlivých hodnotách. Je možné, že
všetky lišty vzdialeností zobrazujú OK, ale ikona OK sa neobjaví. V
takomto prípade posuňte ležadlo manuálne bližšie k hodnote 0. 

Systém upozorní na zníženú presnosť, ak zistí odchýlku medzi pra-
hovou hodnotou definovanou pre rozsah OK ① a prahovou hodno-
tou definovanou pre Low Accuracy ②, a to pre translačné aj rotač-
né odchýlky.
Ak chcete zaistiť vhodnú presnosť, mali by ste maximálnu prahovú
hodnotu pre sledovanie telesných značiek nastaviť na čo najnižšiu
možnú hodnotu.

Presnosť sa považuje za nízku, ak dosiahnuté hodnoty pre translač-
né, ako aj rotačné odchýlky sú nad prahovou hodnotou nastavenou v
②.

POZNÁMKA: Tieto nastavenia presnosti sú platné pre aktuálny súbor pacienta. Ak chcete získať
prístup k nastaveniam presnosti pre nastavenie polohy telesných značiek, pozrite si str. 117. 

Dýchacie pohyby

Dýchacie pohyby môžu mať vplyv na nastavenie polohy s použitím telesných značiek. Z
tohto dôvodu by sa nastavenie veľmi nízkej alebo veľmi vysokej prahovej hodnoty malo
vynechať, pretože by to mohlo brániť presnému nastaveniu polohy ležadla.

Postup nastavenia prahovej hodnoty overenia röntgenového žiarenia

Obrázok 68 
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Krok

Zadajte maximálnu prahovú hodnotu do oblasti X-Ray Verification.
Nastavte túto prahovú hodnotu na čo najnižšiu, aby sa zaistila najvyššia možná presnosť počas
štandardného overenia röntgenového žiarenia (pozri str. 271).
Definovaná prahová hodnota v mm sa vzťahuje na všetky translačné odchýlky (bočné, pozdĺžne
a vertikálne). Prahová hodnota v ° sa vzťahuje na všetky rotačné odchýlky (odstup, naklonenie a
uhol ležadla) vypočítané pre posun po overení röntgenového žiarenia. Ak aspoň jedna z trans-
lačných alebo rotačných hodnôt prekračuje definovanú prahovú hodnotu, daná hodnota sa zo-
brazí červenou farbou a používateľ môže aplikovať posun (pozri str. 272).

Automatické blokovanie vyšetrovacieho lúča

S platnou licenciou pre Automatic Treatment Beam Interlock a správnou konfiguráciou hardvéru
môžete aktivovať zaškrtávací rámček X-ray Monitoring. Ak je monitorovanie röntgenového
žiarenia mimo tolerancie, zastaví sa tým MV lúč a zobrazí sa ikona Beam Cut Off.

Ak funkcia prerušenia lúča podrží lúč, uistite sa, či je lineárny urýchľovač deaktivovaný, a to ešte
pred vstupom do vyšetrovacej miestnosti.

Varovanie
Prerušenie lúča sa možno nebude dať použiť pri dýchaní.

Postup nastavenia uhlovej kompenzácie

Obrázok 69 

Možnosti

Aktivujte zaškrtávací rámček Couch Top Pitch/Roll enabled v oblasti Automatic Angular
Compensation, ak chcete použiť možnosť PerfectPitch alebo ExacTrac Robotics (pozri str.
283) pre korekciu uhlov náklonu.

Aktivujte zaškrtávací rámček Couch Auto Rotation enabled, ak chcete použiť automatickú ro-
táciu ležadla. 

POZNÁMKA: Ak je váš systém vybavený automatickou rotáciou ležadla, uhol ležadla sa
kompenzuje len raz, a to po počiatočnej korekcii röntgenového žiarenia. Rotačné odchýlky sa dajú
korigovať až do uhla 3°. 

POZNÁMKA: Nastavenia v oblasti Automatic Angular Compensation musia byť aktivované v
nastaveniach pacienta, ako aj vo všeobecných nastaveniach (pozri str. 121), aby sa mohli stať
účinnými. 

Nastavenie predvolených nastavení polohy
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Postup nastavenia správania sa overenia röntgenového žiarenia

Overenie röntgenového žiarenia je voliteľné pre väčšinu pracovných tokov.

Obrázok 70 

Možnosti

Aktivujte zaškrtávací rámček Force Verification after initial X-ray Correction, ak chcete, aby
systém ExacTrac vyžadoval overenie röntgenového žiarenia po počiatočnej korekcii röntgeno-
vého žiarenia. Táto funkcia sa aktivuje štandardne a dôrazne sa odporúča pre kraniálne prípady
s použitím možnosti Cranial Positioning Array.

Aktivujte zaškrtávací rámček Force Verification after Couch Rotation, ak chcete, aby systém
ExacTrac vyžadoval overenie röntgenového žiarenia po každej rotácii ležadla o viac ako 7°. Tá-
to funkcia sa aktivuje štandardne a dôrazne sa odporúča pre kraniálne prípady s použitím mož-
nosti Cranial Positioning Array.
Príklad: keď je aktivovaná možnosť Force Verification after Couch Rotation a plán s tromi po-
ľami:
Pole A: 0°
Pole B: 5°
Pole C: 10°
Začnite Poľom A a vykonajte korekciu a počiatočné overenie, aby bol systém ExacTrac v stave
OK.
Prepnite na Pole B a otočte ležadlo. Stav OK zostane nezmenený.
Po prepnutí na Pole C a otočení ležadla je používateľ nútený vykonať overenie.
Po prepnutí späť na Pole A, po overení Poľa C, je používateľ opäť nútený vykonať overenie.
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Možnosti

Možnosť Perform IR to X-ray Consistency Check je voliteľným nastavením pacienta, ktoré sa
môže použiť pre statické IČ nástroje.
Pri vykonaní overenia röntgenového žiarenia existujú 3 možné výsledky:
• Nový posun röntgenového žiarenia, ako aj aktuálny IČ posun sú v rámci svojich tolerancií (na-

značené modrými hodnotami).
• Nový posun röntgenového žiarenia je v rámci tolerancie, ale aktuálny IČ posun nie (naznače-

né oranžovými hodnotami).
• IČ posun aj posun röntgenového žiarenia sú mimo tolerancie (naznačené červenými hodnota-

mi).
Kontrola konzistencie IČ a röntgenového žiarenia vylepší výsledok 2 vyššie. Hoci overenie rönt-
genového žiarenia nevykazuje žiadnu odchýlku a nevyžaduje posunutie ležadla, hodnoty IČ vy-
kazujú odchýlku mimo tolerancie.
Ak vyberiete možnosť Update IR, hodnoty zo syntézy röntgenového žiarenia sa použijú na pre-
písanie líšt odchýlok pre IČ tak, aby zobrazovali správnu polohu. Ak aktualizujete hodnoty IČ s
hodnotami, ktoré nie sú v rámci tolerancie IČ, musíte kliknúť na možnosť Restart positioning
pri návrate na obrazovku nastavenia polohy.

Môže to pomôcť pri extrémnych uhloch ležadla, keďže IČ kamera môže mať ťažkosti so správ-
nym snímaním vzoru poľa a lišty odchýlok IČ môžu zobrazovať malé odchýlky.
POZNÁMKA: Predvolené nastavenia pre túto funkciu závisia od toho, či sa práve používajú IČ
nástroje alebo telesné značky. Funkcia sa aktivuje štandardne pre IČ nástroje. Aktivuje sa štan-
dardne pre telesné značky. 

Potvrdenie vašich nastavení

Stlačte tlačidlo Next, ak chcete potvrdiť svoje nastavenia, a prejdite na ďalšiu obrazovku
sprievodcu.

Nastavenie predvolených nastavení polohy
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8.6 Používanie predvolených nastavení
röntgenového generátora

Všeobecné informácie

Počas tohto kroku môžete zvoliť použitie vopred definovaného nastavenia röntgenového
generátora podľa zobrazenej indikácie. (Predvolené hodnoty röntgenového žiarenia sú definované
v nastaveniach systému, pozri str. 124).

Obrazovka pre definovanie nastavení röntgenového generátora

①

Obrázok 71 

Postup používania predvolených nastavení generátora

Kroky

1. Zvoľte príslušnú indikáciu zo zoznamu, ktorý je k dispozícii.

2. Dvakrát kliknite na indikáciu a skopírujte toto nastavenie do röntgenového generátora.

3.

Štandardne sú nastavenia energie pre obidve trubice navzájom prepojené. Ak chcete de-
finovať asymetrické nastavenia (napr. ak je cieľ umiestnený bočne v rámci pacienta), klik-
nite na symbol reťaze ①, aby ste mohli definovať jednotlivé nastavenia energie pre každú
trubicu.
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Kroky

4.

Budete vyzvaní, aby ste potvrdili vaše nastavenia:

Kliknite na tlačidlo Yes a pokračujte ďalej.

Používanie predvolených nastavení röntgenového generátora
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8.7 Nastavenia DRR
8.7.1 Definovanie nastavení DRR

Všeobecné informácie

V tomto kroku môžete upraviť spôsob zobrazovania DRR (digitálne rekonštruované rádiografy)
vygenerovaných z importovaných CT údajov.

Nastavenia DRR

②

①

Obrázok 72 

Postup výberu izocentra

Ak bolo v importovaných CT údajoch definovaných viacero izocentier, vyberte izocentrum, pre
ktoré chcete upraviť nastavenia DRR.

Zobrazovanie objektov

Č. Komponent Funkcia

①

Ak chcete zobraziť obrysy pre objekty definované v importo-
vaných snímkach skenov, aktivujte zaškrtávací rámček Con-
tours.
Toto zobrazenie môžete ďalej upraviť kliknutím na možnosť
Modify DRR Rendering… V dialógovom okne DRR Rende-
ring Settings môžete teraz zobraziť:
• PTV only alebo All contours
• Vybrané objekty buď ako Outline (tu je zobrazený oranžo-

vou farbou) alebo Solid objekt (tu je zobrazený ružovou far-
bou)
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Č. Komponent Funkcia

② Aktuálne izocentrum je zobrazené ako oranžový kríž a je v
strede zobrazenej snímky.

Ak ste vytvorili virtuálne izocentrum pre röntgenové snímanie
(pozri str. 171), zobrazí sa ako červený kríž v strede zobraze-
nej snímky.
Poznámka: Virtuálne izocentrá sú viditeľné len vtedy, keď sa
na túto obrazovku dostanete výberom možnosti Patient Set-
tings z obrazovky nastavenia polohy.

Postup definovania objemu záujmu

Definujte objem záujmu (VOI) vždy, keď potrebujete vylúčiť časti anatómie kostí z registrácie
snímky. Môžu to byť pohyblivé štruktúry, ktoré sa pohybujú nezávisle od cieľovej oblasti (napr.
kľúčne kosti, dolná čeľusť), alebo sa môže zobraziť určité skreslenie vo vzťahu k polohe, ktorú
mali v plánovaní CT (napr. niektoré stavce budú ďalej od cieľovej oblasti, keď bude mať chrbtica
odlišné zakrivenie). Spoločnosť Brainlab odporúča, aby sa pri definovaní VOI zobrazovali kontúry
záujmu v zobrazení objemu.
Definovanie VOI:

Kroky

1. Aktivujte zaškrtávací rámček DRR VOI. 

2.

Pomocou myši potiahnite okraje obdĺžnikov, ktoré sa teraz zobrazujú v troch zobraze-
niach, aby ste mohli definovať kvádrovitý objem záujmu.

Nastavenia DRR
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Postup zmeny nastavení kostí/tkanív a jasu

Úpravou nastavení získavania DRR môžete korigovať úroveň jasu a kostí/tkanív v generovaných
snímkach DRR. Zlepšuje to následnú syntézu snímok, napr. ak DRR obsahujú iba malú alebo
tenkú anatómiu kostí.

Kroky

1.

Stlačte možnosť Modify DRR Rendering. Zobrazí sa dialógové okno:

Ak je posuvník kontrastu nastavený na možnosť Tissue a funkcia VOI je aktivovaná,
predvolené nastavenie kontrastu sa použije vtedy, keď sa zobrazí celé DRR na stránke
syntézy.

2. Nastavte lišty posuvníka pre Bone/Tissue a Brightness podľa potreby, až kým nedo-
siahnete príslušné úrovne (Obrázok 73).

3.
• Ak chcete zrušiť dané zmeny, stlačte tlačidlo Cancel.
• Ak chcete nastaviť nastavenia späť na predvolené hodnoty, stlačte tlačidlo Default.
• Ak chcete potvrdiť vaše nastavenia, stlačte tlačidlo Ok.

Varovanie
Upravenie nastavení LUT alebo gama ovplyvňuje následnú syntézu snímok, a tým aj
vypočítaný korekčný posun. Vo väčšine prípadov nie je potrebné upravovať predvolené
hodnoty.
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Nastavenia možností pre kosť/tkanivo a jas

① ②

Obrázok 73 

Č. Komponent

① Nejasná anatómia kostí

② Jasne viditeľná anatómia kostí

Potvrdenie vašich nastavení

Stlačte tlačidlo Next, ak chcete potvrdiť svoje nastavenia, a prejdite na ďalšiu obrazovku
sprievodcu.

Nastavenia DRR
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8.8 Nastavenia telesných značiek

Všeobecné informácie

V tomto kroku môžete upraviť obsah zobrazení skenovania CT a v prípade potreby upraviť
informácie o telesných značkách.

Obrazovka pre definovanie telesných značiek

①

② ③

Obrázok 74 

Č. Komponent Funkcia

① Select Isocenter Keďže sú telesné značky platné pre všetky izocentrá, táto ob-
lasť bude šedá.

② View Môžete upraviť nastavenia snímky a zobrazovania. Pozri str.
160.

③ Body Marker
Môžete detegovať a overovať skenované telesné značky a
podľa potreby pridať alebo vymazať telesné značky. Pozri str.
162.

Potvrdenie vašich nastavení

Stlačte tlačidlo Next, ak chcete potvrdiť svoje nastavenia, a prejdite na ďalšiu obrazovku
sprievodcu.
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8.8.1 Navigovanie v snímkach

Oblasť zobrazenia

①

② ③

Obrázok 75 

Dostupné zobrazenia snímok

Smer zobrazenia je v každom prípade naznačený ikonou pacienta v ľavej spodnej časti každého
zobrazenia snímky.

Č. Komponent Funkcia

① Axial
Axiálne CT snímky sa zobrazujú spoločne s nasledovným:
• Nastavené ID skenu (napr. CT#1)
• Číslo aktuálneho rezu skenu

② Coronal
Tiež sa poskytujú koronálne a saginálne rekonštrukcie skenu

③ Sagittal

Postup prehliadania rezov skenu

Ak chcete prehliadať Axial Slices, použite lištu posuvníka.

Potup nastavenia zväčšenia zobrazenia

Možnosť

Na nastavenie zväčšenia
každého zobrazenia Použite ikony priblíženia

Postup centrovania displeja

Funkcia Crosshair sa môže použiť na centrovanie displeja do konkrétnej oblasti.

Nastavenia telesných značiek
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Kroky

1. Aktivujte zaškrtávací rámček Crosshair.

2.

Umiestnite kurzor na modrý nitkový kríž, ktorý je teraz zobrazený.

3. Podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a potiahnite nitkový kríž, kým sa zobrazenie vycentru-
je do požadovanej oblasti snímky.

4. Všetky tri zobrazenia snímky sú teraz podľa tohto aktualizované.

Postup zobrazenia obrysov objektu

Možnosti

Ak chcete zobraziť obrysy
pre objekty definované v
importovaných snímkach
skenov,

aktivujte zaškrtávací rámček Contours.

Nastavenie obrazového vyváženia snímky

Každé zobrazenie snímky obsahuje histogram, ktorý umožňuje nastavenie distribúcie úrovní šedej
pre údaje skenu. Pozri str. 238.
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8.8.2 Spracovanie telesných značiek

Funkcie telesných značiek

①

②

Obrázok 76 

Postup rolovania cez dostupné značky

Použite tlačidlá so šípkami a rolujte cez dostupné telesné značky:

Č. Komponent Funkcia

① Aktuálne vybratá telesná značka sa zobrazí svetlomodrou far-
bou a označí sa pomocou ID značky.

②
Ďalšie telesné značky sa zobrazia buď ako tmavomodrý kríž
alebo, v závislosti od zobrazenia snímky, ako tmavomodrý
kruh s krížom, ktorý je tiež označený pomocou ID značky.

Pridávanie a vymazávanie značiek

Možnosti

Stlačte tlačidlo Add, ak chcete vložiť novú telesnú značku do priesečníka nitkového kríža.

Stlačte tlačidlo Delete, ak chcete odstrániť aktuálnu telesnú značku z údajov snímky.

Nastavenia telesných značiek
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Postup zmeny polohy značky

Kroky

1. Pomocou poskytnutých tlačidiel so šípkami vyberte značku, ktorá sa má posunúť.

2. Stlačte tlačidlo Change Markers.

3. Umiestnite kurzor do zobrazenia snímky a posuňte ho na značku, ktorá je teraz zvýrazne-
ná.

4. Podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a potiahnite značku na požadované miesto na zobra-
zení snímky.

POZNÁMKA: Pri vyšetreniach na základe telesných značiek sa odporúča definovať aspoň 5 až 8
telesných značiek. 

Postup vykonania automatickej detekcie značiek

Kroky

1. Ak chcete automaticky detegovať telesné značky na snímkach skenu, stlačte tlačidlo De-
tect Markers.

2. Všetky telesné značky, ktoré sú práve zobrazené, sa vymažú a pre posúdenie sa detegu-
jú a zobrazia len telesné značky v súbore snímok skenu.

3. Detegované telesné značky by mal používateľ posúdiť kvôli ich presnosti.

Izocentrické značky

Izocentrické značky sa zobrazia len na informačné účely a nie je možné ich upraviť.

Možnosti

Izocentrá, ktoré sú umiestnené v rovine aktuálnej snímky, sa zobrazia ako oranžový
kruh s krížom a označia sa pomocou ID izocentra.

Izocentrá, ktoré nie sú umiestnené v rovine aktuálnej snímky, sa zobrazia len ako oran-
žový kríž.
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8.9 Polohy implantovaných značiek

Všeobecné informácie

Ak chcete vykonať vyšetrenie s použitím implantovaných značiek ako referenciou pre nastavenie
polohy pacienta, je potrebné definovať zodpovedajúce nastavenia v softvéri ExacTrac.
Nastavenia, ktoré tu definujete, sa použijú následne pre aktiváciu korekcie polohy pacienta na
základe röntgenového žiarenia (pozri str. 233).

Obrazovka pre definovanie implantovaných značiek

①

②

③

④

Obrázok 77 

Oblasti obrazovky

Č. Komponent Funkcia

① Select Isocenter

Vyberte izocentrum, ku ktorému má byť priradená implantova-
ná značka. Toto zaistí, že sa pre určenie korekčného posunu
použijú iba implantované značky relevantné pre konkrétne
izocentrum.

② View Upravte nastavenia snímky zobrazenia (pozri str. 165).

③ Implanted Marker Type Definujte typ použitej implantovanej značky (pozri str. 167).

④ Implanted Marker Pridajte alebo vymažte implantované značky, alebo ich uprav-
te podľa potreby.

Potvrdenie vašich nastavení

Stlačte tlačidlo Next, ak chcete potvrdiť svoje nastavenia, a prejdite na ďalšiu obrazovku
sprievodcu.

Polohy implantovaných značiek
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8.9.1 Navigovanie v snímkach

Oblasť zobrazenia

② ③

①

Obrázok 78 

Dostupné zobrazenia snímok

Smer zobrazenia je v každom prípade naznačený ikonou pacienta v ľavej spodnej časti každého
zobrazenia snímky.

Č. Komponent Funkcia

① Axial
Axiálne CT snímky sa zobrazujú spoločne s nasledovným:
• Nastavené ID skenu (napr. CT#1)
• Číslo aktuálneho rezu skenu

② Coronal
Tiež sa poskytujú koronálne a saginálne rekonštrukcie skenu

③ Sagittal

Postup prehliadania rezov skenu

Ak chcete prehliadať Axial Slices, použite lištu posuvníka.

Potup nastavenia zväčšenia zobrazenia

Možnosť

Na nastavenie zväčšenia
každého zobrazenia Použite ikony priblíženia
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Postup centrovania displeja

Kroky

1. Aktivujte zaškrtávací rámček Crosshair.

2.

Umiestnite kurzor na modrý nitkový kríž, ktorý je teraz zobrazený.

3. Podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a potiahnite nitkový kríž, kým sa zobrazenie vycentru-
je do požadovanej oblasti snímky.

4. Všetky tri zobrazenia snímky sú teraz podľa tohto aktualizované.

Postup zobrazenia obrysov objektu

Možnosť

Ak chcete zobraziť obrysy pre objekty definované v importovaných snímkach ske-
nov, aktivujte zaškrtávací rámček Contours.
Teraz sa v údajoch CT zobrazia dostupné obrysy (tu sú zobrazené ružovou farbou).
POZNÁMKA: Ak chcete vidieť obrysy počas vyšetrenia, aktivujte zaškrtávací rámček
pre obrysy v časti Define DDR Settings. 

Nastavenie obrazového vyváženia snímky

Každé zobrazenie snímky obsahuje histogram, ktorý umožňuje nastavenie distribúcie úrovní šedej
pre údaje skenu. Pozri str. 238.

Polohy implantovaných značiek
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8.9.2 Spracovanie implantovaných značiek/stentov

Všeobecné informácie

Pri spracovaní implantovaných značiek berte do úvahy nasledovné:
• Implantujte len jeden typ značky v jednom vyšetrení.
• V softvéri vyberte zodpovedajúci typ značky.
• Definujte značky osobitne pre každé izocentrum, aby sa korekčný posun mohol presne určiť.
• Ak sa použije viacero dlhých značiek, definujte obidva koncové body pre každú značku ešte

predtým, ako prejdete na ďalšiu značku.
• Odporúčajú sa tri implantované značky, aby sa zaistilo presné vyšetrenie prostaty.

Je potrebné dodržiavať vyššie uvedené pokyny, aby sa zaistila presná automatická detekcia
značiek a výpočet korekčného posunu pre nastavenie polohy pacienta. Viac informácií o určení
korekčného posunu nájdete v časti str. 236.

Funkcie implantovanej značky

①

②

③
④

⑤

Obrázok 79 

Izocentrické značky

Izocentrické značky sa zobrazia len na informačné účely a nie je možné ich upraviť.

Č. Komponent Funkcia

① Aktuálne vybraté izocentrum sa zobrazí ako oranžový kruh s
krížom a označí sa pomocou ID izocentra.

② Ďalšie izocentrá sa zobrazia len ako oranžový kríž.
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Rolovanie cez dostupné značky

Č. Komponent Funkcia

③ Rolujte cez definované implantované značky.

④ Aktuálne vybratá implantovaná značka sa zobrazí svetlozele-
nou farbou a označí sa pomocou ID značky.

⑤ Ďalšie implantované značky sa zobrazia tmavozelenou farbou
a tiež sa označia pomocou ID značky.

Postup pridávania značiek

Kroky

1. V oblasti Implanted Marker Type vyberte príslušný typ značky.

2.

Stlačte tlačidlo Add, ak chcete vložiť novú značku do priesečníka nitkového kríža.
• Short (midpoint used): Pri guľatých alebo valcových implantovaných značkách krat-

ších ako 5 mm umiestnite vloženú značku do stredu implantovanej značky na snímke
skenu.

• Long (both endpoints used): Pri značkách dlhších ako 5 mm musíte vložiť značku na
oboch koncových bodoch implantovanej značky na snímke skenu. 

Postup vymazávania značiek

Stlačte tlačidlo Delete, ak chcete odstrániť aktuálne vybratú značku z údajov snímky.

Postup zmeny polohy značky

Kroky

1. Pomocou poskytnutých tlačidiel so šípkami vyberte značku, ktorá sa má posunúť.

2. Stlačte tlačidlo Change Markers.

3. Umiestnite kurzor do zobrazenia snímky a posuňte ho na značku, ktorá je teraz zvýrazne-
ná.

4. Podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a potiahnite značku na požadované miesto na zobra-
zení snímky.

Pri definovaní polôh implantovaných značiek sa uistite, že na CT skene nie sú žiadne
artefakty súvisiace s dýchaním. Ak sa sken získal pri viac ako jednom zadržaní dychu,
uistite sa, že sú údaje CT konzistentné v spojovacom bode medzi každým súborom skenov.
Ak údaje nie sú konzistentné, pacienta je potrebné znovu naskenovať.

Postup kopírovania značiek

Implantované značky môžete kopírovať z jedného izocentra do druhého:

Kroky

1. V oblasti Isocenter vyberte cieľové izocentrum, do ktorého sa majú značky kopírovať.

Polohy implantovaných značiek
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Kroky

2. V oblasti Implanted Marker vyberte zdrojové izocentrum, z ktorého sa majú značky kopí-
rovať.

3. V oblasti Implanted Marker stlačte tlačidlo Copy.

4.

Ak implantované značky už boli definované pre cieľové izocentrum, zobrazí sa výzva sy-
stému, ktorá vás bude informovať, že sa vymažú.
Potvrďte túto výzvu stlačením tlačidla Yes, aby sa mohli značky skopírovať zo zdrojového
izocentra.

5. Overte, či sú skopírované značky v správnej polohe.

Stenty

Stenty sú valcové značky, ktoré sú umiestnené vnútri telesných dutín. Najbežnejšia aplikácia
stentov je vo vnútri močovodu pri vyšetrení prostaty, napr. s použitím značiek MemoCore™.
Stenty sa automaticky lokalizujú v rámci súboru údajov na základe ich hustoty, veľkosti a tvaru.
Stenty sa môžu vybrať iba vtedy, ak má pacient len jedno izocentrum.

Detegovanie stentov

Keď je značka definovaná ako stent, systém sa pokúsi automaticky detegovať hlavnú os, ako aj
ťažisko stentu. Hlavná os sa zobrazí ako purpurová čiara vo všetkých troch zobrazeniach súboru
údajov.

Obrázok 80 
Ak os nie je správne vyrovnaná so stentom a/alebo sa ťažisko nedeteguje správne, môžete vybrať
funkciu Restrict Search Region by Cuboid, aby ste mohli definovať objem vyhľadávania
manuálne. Spoločnosť Brainlab odporúča použiť funkciu Restrict Search Region by Cuboid
počas detekcie stentu.
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Obrázok 81 

Varovanie
Ak použijete značky typu stent na registráciu röntgenového žiarenia, uistite sa, že
umiestnite izocentrum čo najbližšie k hlavnej osi stentu. Riziko nepresností pri nastavení
polohy sa zvyšuje so vzdialenosťou medzi izocentrom a hlavnou osou stentu.

Polohy implantovaných značiek
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8.10 Definícia virtuálneho izocentra

Všeobecné informácie

Pri niektorých vyšetreniach nie sú anatomické štruktúry okolo izocentra vhodné na syntézu
snímok, ktorá sa vyžaduje počas korekcie röntgenového žiarenia (pozri str. 221). Toto sa môže
stať, ak nie je dostatočná anatómia kostí alebo ak je izocentrum umiestnené blízko série
podobných štruktúr, ako sú stavce.

Série stavcov

Obrázok 82 

Postup zabránenia nepresnej syntézy snímok

Ak chcete zabrániť nepresnej syntéze snímok, definujte virtuálne izocentrum v oblasti s
dostatočne rozlíšenou anatómiou:

Kroky

1. Získajte rôntgenové korekčné snímky (pozri str. 211) na základe polohy virtuálneho izo-
centra skôr ako na základe izocentra vyšetrenia.

2. Po úspešnej syntéze snímok sa vypočíta posun, ktorý umiestni pacienta naspäť do izo-
centra vyšetrenia.

3. Vykonajte overenie röntgenového žiarenia pre presnosť nastavenia polohy (pozri str.
271) na základe skutočnej polohy izocentra.

Pozri str. 459.
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Definícia virtuálneho izocentra

①

②

③

④

Obrázok 83 

Č. Komponent Funkcia

① Oblasť Select Isocenter
Ak bolo definovaných viacero izocentier v údajoch importova-
ných snímok, vyberte pomocou rámčeka izocentrum, pre kto-
ré sa má definovať virtuálne izocentrum.

② Zobrazenia skenu Poskytnú sa axiálne, koronálne a sagitálne zobrazenia skenu
aktuálneho CT rezu, kde je zobrazené aktuálne izocentrum.

③ Označuje smer zobrazenia.

④ Nastaví zväčšenie každého zobrazenia.

Postup definovania virtuálneho izocentra

Kroky

1. Aktivujte možnosť Use Virtual Isocenter.

Definícia virtuálneho izocentra
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Kroky

2.

Umiestnite kurzor do zobrazenia snímky a posuňte ho na virtuálne izocentrum, ktoré je
teraz zvýraznené červenou farbou.

3.

Podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a potiahnite virtuálne izocentrum na požadované mie-
sto na zobrazení snímky.
Zobrazenia DRR Preview napravo, ktoré zobrazujú priblíženie röntgenového žiarenia,
ktoré sa očakáva z každej trubice, sa aktualizujú v súlade s polohou virtuálneho izocen-
tra.

Nastavenie obrazového vyváženia snímky

Každé zobrazenie snímky obsahuje histogram, ktorý umožňuje nastavenie distribúcie úrovní šedej
pre údaje skenu. Pozri str. 238.

Potvrdenie vašich nastavení

Stlačte tlačidlo Next, ak chcete potvrdiť svoje nastavenia, a prejdite na ďalšiu obrazovku
sprievodcu.

NASTAVENIA PRE DEFINOVANIE ÚDAJOV PACIENTA
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8.11 Výber izocentra

Všeobecné informácie

Ak bolo definovaných viacero izocentier v údajoch importovaných snímok, musíte vybrať
izocentrum, ktoré sa má vyšetriť.

Výber izocentra

①

②

③ ④

⑤

Obrázok 84 

Postup výberu izocentra

Pomocou rámčeka v oblasti Select Isocenter ① vyberte izocentrum, ktoré sa má vyšetriť.

Rekonštrukcia súboru snímok

Č. Komponent Funkcia

② Image Set Reconstructi-
on

Overte objekty definované pre údaje snímky (napr. implanto-
vané značky alebo telesné značky) a akékoľvek dodatočné
importované objekty (napr. objekty iPlan) ešte pred vyšetre-
ním pacienta.

③ Naznačuje smer zobrazenia.

④ Axial, Coronal alebo Sa-
gittal Vyberte rekonštrukcie zobrazenia.

Súradnice izocentra

Súradnice izocentra ⑤ sa môžu zobraziť v rôznych dohodnutých spôsoboch zobrazenia súradníc:
• Ak sa údaje pacienta importovali z ktoréhokoľvek TPS tretích strán, z Brainlab Elements alebo

prostredníctvom ARIA, zobrazia sa v časti Dicom Coordinates.

Výber izocentra
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①

• Ak sa údaje pacienta importovali z iPlan RT, zobrazia sa v časti Brainlab Coordinates.

• Ak sa údaje pacienta importovali z iPlan RT a aj sa lokalizovali, zobrazia sa v časti Localizer
Coordinates. Súradnice lokalizátora majú rovnakú orientáciu ako súradnice Brainlab.
Zobrazené poradie a označenie sú odlišné: A-P = Y; laterálne = X; vertikálne = Z.

POZNÁMKA: Ak boli údaje pacienta lokalizované v iPlan RT, exportované a upravené pomocou
TPS tretích strán a potom importované do systému ExacTrac, zobrazia sa v časti Dicom
Coordinates. Porovnajte súradnice zobrazeného izocentra v systéme ExacTrac so súradnicami
izocentra v TPS tretích strán, nie s výtlačkom iPlan RT. 

Obrázok nižšie porovnáva odlišné systémy súradníc:

Systém súradníc IEC 61217 je podrobne popísaný na str. 323.

Nastavenie obrazového vyváženia snímky

Každé zobrazenie snímky obsahuje histogram, ktorý umožňuje nastavenie distribúcie úrovní šedej
pre údaje skenu. Pozri str. 238.

Postup priradenia obrysu k PTV

Obrys sa môže priradiť k PTV konkrétneho izocentra. K jednému PTV a izocentru sa môže
priradiť lne jeden obrys. Zoznam v časti Assign Contour to PTV obsahuje maximálny počet 48
obrysov.
Ak sa izocentrum nepriradí ku konkrétnemu PTV, všetky obrysy definované v pláne vyšetrenia sa
automaticky zobrazia.

NASTAVENIA PRE DEFINOVANIE ÚDAJOV PACIENTA
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Kroky

1. Kliknite na možnosť Assign…

2. V zobrazenom poli vyberte príslušný obrys, ktorý zastupuje PTV vybraného izocentra.

3. Kliknite na možnosť Assign…

4. Potvrďte priradenie.

POZNÁMKA: Spoločnosť Brainlab odporúča použiť počas plánovania rozpoznateľné izocentrum a
názvy obrysov, aby sa umožnilo správne manuálne priradenie. 

Súradnice údajov

Definované súradnice pre údaje importovaných snímok si môžete pozrieť buď v časti Brainlab
Coordinates alebo Dicom Coordinates, v závislosti od systému plánovania vyšetrenia použitého
na vytvorenie údajov importovaného vyšetrenia.

Kontrola izocentra

Ak používate systém ExacTrac v systéme Varian Clinac alebo Varian TrueBeam, ktorý je
vybavený rozhraním pomocného zariadenia (ADI), systém ExacTrac automaticky porovná
vybrané izocentrum s lúčom, ktorý je pripravený v zariadení. Nezhodu bude signalizovať softvér v
rámci zobrazenia nastavenia polohy.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Číslovanie viacerých izocentier v systéme ExacTrac sa môže líšiť od číslovania vo vašom
pláne vyšetrenia. Z tohto dôvodu systém ExacTrac tiež zobrazí textovú značku priradenú k
izocentrám pomocou systému plánovania vyšetrení. Uistite sa, že izocentrum vybraté v
lineárnom urýchľovači sa zhoduje s izocentrom vybratým v systéme ExacTrac.

Varovanie
Overte, či sa plán vyšetrenia načítaný v systéme ExacTrac zhoduje s plánom vyšetrenia
načítaným v lineárnom urýchľovači a uistite sa, že súradnice izocentra sú správne tak, že
ich porovnáte s výtlačkom zo systému plánovania vyšetrení. Je to dôležité najmä v
prípade, ak bol plán vyšetrenia aktualizovaný s cieľom zohľadniť prípadnú kolíziu portálu/
stola, zmrštenie nádoru, plánovanie zosilnenia atď.

Varovanie
Ak sa vybraté izocentrum nenachádza priamo pri predchádzajúcom izocentre, spoločnosť
Brainlab dôrazne odporúča zopakovať korekciu röntgenového žiarenia (pozri str. 211).

Ďalšie kroky

Po stlačení tlačidla Finish budete presmerovaný na hlavnú obrazovku nastavenia polohy, kde
môžete začať predbežné nastavovanie pacienta.

Výber izocentra
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9 PREDBEŽNÉ NASTAVENIE
POLOHY PACIENTA

9.1 Vyrovnanie PTV s izocentrom lineárneho
urýchľovača

Predbežné manuálne nastavenie polohy

Ak pacient nebol skenovaný pomocou referenčného systému, neexistuje pevný vzťah medzi
údajmi o skenovaní a polohou pacienta na ležadle.
Z tohto dôvodu musíte predbežne manuálne nastaviť polohu pacienta vo vzťahu k izocentru
lineárneho urýchľovača tak, že nastavíte polohu ležadla napríklad na základe značiek na koži a
laserov v danej miestnosti.
Polohovacie pole a polohovacie rameno ET alebo Polohovacia hviezdica a polohovacie
rameno ET alebo referenčné pole iGUIDE by sa potom mali použiť na sledovanie polohy ležadla
počas vyšetrenia (pozri str. 184).

Predbežné infračervené nastavenie polohy

Predbežné nastavenie polohy pomocou infračerveného kamerového systému ExacTrac sa môže
vykonať len v nasledujúcich prípadoch:
• Počas plánovania CT sa naskenovali príslušné telesné značky a sú pripevnené na koži

pacienta (pozrite si str. 180), alebo
• Pacient má na sebe bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole (pozri str. 181).

Ak sa použijú infračervené nástroje tretích strán vnútri vyšetrovacej miestnosti počas používania
systému ExacTrac, uistite sa, že nezakrývajú infračervené nástroje od spoločnosti Brainlab.
Ak sa systém ExacTrac používa v kombinácii s iGUIDE alebo MOSAIQ, stlačte tlačidlo Send
Shift, aby sa mohlo vykonať automatické predbežné nastavenie polohy.
POZNÁMKA: Uistite sa, že portál nezakrýva infračervené značky, pretože by systém ExacTrac
nemusel byť schopný vykonať predbežné nastavenie polohy. Ak je to potrebné, otočte portál. 

Varovanie
Uistite sa, či je všetko príslušenstvo bezpečne namontované.

Všeobecné nastavenie portálu a ležadla

Varovanie
Portál lineárneho urýchľovača môže byť v hornej alebo dolnej polohe, zatiaľ čo rotácia
ležadla musí byť vycentrovaná ešte pred začiatkom nastavenia polohy pacienta. Ak sa
sledovaná rotácia pacienta odchýli o viac ako 5° od polohy spustenia, zobrazí sa výstražné
hlásenie.

PREDBEŽNÉ NASTAVENIE POLOHY PACIENTA
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Nastavenie portálu a ležadla pre bezrámovú chirurgiu

Ak sa poloha pacienta sleduje pomocou bezrámového rádiochirurgického polohovacieho
poľa a izocentrum sa nachádza na dorzálnom konci lebky alebo na krčnom stavci, infračervené
značky môžu byť skryté kolimátorom.
V takomto prípade otočte kolimátor na 90° alebo otočte portál smerom od nulovej polohy, kým nie
sú značky viditeľné. Predbežné nastavenie polohy pomocou systému ExacTrac sa potom môže
dokončiť.

Vyrovnanie PTV s izocentrom lineárneho urýchľovača
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9.2 Nastavenie polohy pacienta na ležadle

Všeobecné odporúčania k nastaveniu polohy

Uistite sa, či pacient nie je umiestnený v blízkosti kovových komponentov v hornej časti ležadla. V
opačnom prípade sú tieto komponenty zahrnuté ako artefakty do následných snímok na korekciu
a overenie röntgenového žiarenia alebo CT s kužeľovým lúčom.
Ak chcete aktivovať röntgenové snímanie tiež zabezpečte, aby zorné pole medzi röntgenovými
trubicami a plochými panelmi nebolo blokované.

Varovanie
Vždy používajte rovnakú metódu nastavenia polohy pacienta a rovnakú polohu pacienta
počas CT skenovania a nastavenia polohy pre vyšetrenie.

Spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča používanie zariadenia na fixáciu pacienta pre
obmedzenie pohybu pacienta.

Skontrolujte, či sa nastavenie polohy pacienta po predbežnom nastavení polohy zhoduje s
vybranou oblasťou vyšetrenia.

PREDBEŽNÉ NASTAVENIE POLOHY PACIENTA
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9.3 Výmena telesných značiek

Použitie správnych telesných značiek

Ak bol pacient skenovaný s hliníkovými CT guľatými telesnými značkami, pred začiatkom
vyšetrenia sa musia vymeniť za plastové guľaté infračervené telesné značky.

Varovanie
Dajte pacientovi pokyn, aby počas postupu nerozprával. Reč má významný vplyv na pohyb
telesných značiek.

Viditeľnosť značiek

Varovanie
Po odstránení objímok na značky sa uistite, že pôvodné polohy značiek sú jasne
vyznačené na koži pacienta. Táto informácia je potrebná pre správne pripevnenie objímok
na značky a guľaté infračervené telesn značky pre vyšetrenie pacienta. Nesprávne
pripevnenie značky môže mať za následok nesprávne nastavenie polohy pacienta.

Varovanie
Presnosť môže byť znížená, ak jedna alebo viac guľatých značiek nie sú pre infračervenú
kameru jasne viditeľné, alebo ak infračervená kamera nesprávne deteguje stred guľôčky,
pretože sa dobre neodráža. Overte, či sú povrchy všetkých guľatých značiek pred použitím
suché a v dobrom stave.

Uistite sa, či sú telesné značky bezpečne pripevnené a nie sú zakryté iným zariadením.

Varovanie
Poškodené guľaté značky je potrebné ihneď vymeniť. Pri výmene guľatých značiek
používajte rukavice na ochranu reflexnej fólie.

Výmena telesných značiek
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9.4 Bezrámová rádiochirurgia pre kraniálne
vyšetrenia

Všeobecné informácie

Bezrámová rádiochirurgia sa môže vykonať pomocou lokalizovaných dátových súborov
importovaných z iPlan RT Dose 4.5. 
V prípade nelokalizovaných dátových súborov je možné vykonať bezrámovú rádiochirurgiu po
tom, ako sa spáruje CT sken pacienta s interne uloženým referenčným CT skenom v systéme
ExacTrac (pozri str. 144).

Varovanie
Nepoužívajte stereotaktický hlavový kruh od spoločnosti Brainlab ani stereotaktický
maskový systém pre nastavenie polohy pacienta pomocou systému ExacTrac. Iba
komponenty bezrámového rádiochirurgického vyšetrovacieho systému dokážu poskytnúť
požadovanú presnosť pre nastavenie polohy.

Bezrámové rádiochirurgické komponenty

Obrázok 85 

Pripevnenie bezrámových rádiochirurgických komponentov

Ak bol pacient skenovaný s bezrámovým SRS CT/angiovým lokalizátorom a cieľovým
polohovačom alebo ak ste začali vykonávať nelokalizovaný bezrámový pracovný tok, poloha
pacienta sa musí nastaviť pomocou bezrámových rádiochirurgických komponentov:

Kroky

1. Pripevnite bezrámovú SRS maskovú základňu na bezrámové rozšírenie hornej časti
ležadla pre zobrazovanie alebo na bezrámové SRS univerzálne rozšírenie ležadla.

2. Pripevnite vopred pripravenú zadnú masku na bezrámovú SRS maskovú základňu.

3. Umiestnite hlavu pacienta do zadnej masky.

4. Umiestnite vopred pripravenú hornú masku na tvár pacienta a zaistite ju tak, ako je to po-
písané v príručke používateľa k systému podpory pacienta.

5.

Namontujte bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole na základovú dosku a
utiahnite ho pomocou zariadenia pre rýchle uvoľnenie. Keď pripevňujete bezrámové rá-
diochirurgické polohovacie pole, uistite sa, či kužeľovitý koniec smeruje ku koncu pod-
stavca ležadla tak, ako je to zobrazené vyššie.

Varovanie
Presnosť IČ sledovania presnosti bezrámového rádiochirurgického polohovacieho poľa
môže byť znížená v dôsledku skrytých alebo posunutých reflexných značiek.

PREDBEŽNÉ NASTAVENIE POLOHY PACIENTA
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Varovanie
Pred vyšetrením overte, či sú guľaté reflexné značky pevne utiahnuté a či upevňovacie
kolíky nie sú ohnuté.

Varovanie
Poškodené guľaté značky je potrebné ihneď vymeniť. Pri výmene guľatých značiek
používajte rukavice na ochranu reflexnej fólie.

Dodatočné overenia pre prvú frakciu

Pre prvú frakciu vyšetrenia spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča vykonať dodatočné overenia.
Fixácia bezrámového rádiochirurgického polohovacieho poľa nie je reprodukovateľná
vzhľadom na bezrámovú SRS maskovú základňu a pacienta. Na predbežné nastavenie polohy
používajte len bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole. Korekcia röntgenového žiarenia
alebo korekcia CT s kužeľovým lúčom sa musí vždy vykonať ešte pred vyšetrením. Uistite sa, že
sa pri vyšetrení a skenovaní používajú tie isté bezrámové rádiochirurgické komponenty.
Po predbežnom nastavení polohy pacienta pomocou infračerveného sledovania (pozri str. 201) a
po korekcii röntgenového žiarenia alebo korekcii CT s kužeľovým lúčom (pozri str. 211)
spoločnosť Brainlab odporúča vykonať kroky zabezpečenia kvality tak, ako je to popísané nižšie,
a to ešte pred vykonaním overenia.
Overte, či:
• Všeobecná poloha izocentra je správna a zhoduje sa s laserom v danej miestnosti (správny

výber izocentra v prípade viacnásobného izocentra vyšetrenia, izocentrum je na správnej
strane hlavy pacienta atď.).

• Svetelné pole lineárneho urýchľovača ukazuje, že pole MLC je správne nastavené.
POZNÁMKA: Toto dodatočné overenie nie je kvôli presnosti procesu predbežného nastavenia
polohy. Keďže je röntgenový modul výrazne presnejší a presnejší ako IČ sledovanie, bežne
môžete vidieť odchýlky niekoľkých milimetrov. Takéto odchýlky nenaznačujú žiadnu poruchu
systému. 

Varovanie
Nedotýkajte sa maskového systému alebo bezrámového rádiochirurgického polohovacieho
poľa počas aktuálneho vyšetrenia pacienta. Ak sa dotknete masky, pred pokračovaním vo
vyšetrovaní pacienta sa musí vykonať overenie röntgenového žiarenia.

Varovanie
Ak sa bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole odstráni a opätovne pripevní medzi
rôzne lúče alebo polia, je potrebné vykonať overenie röntgenového žiarenia pred ďalším
vyšetrením pacienta.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Nepoužívajte údaje o plánovaní lokalizované na základe fixačných zariadení tretích strán
pomocou systému ExacTrac. Iba údaje o plánovaní lokalizované na základe bezrámových
rádiochirurgických komponentov poskytujú požadovanú presnosť pri nastavení polohy.

Varovanie
Nepoužívajte fixačné zariadenia tretích strán so systémom ExacTrac pri nastavovaní
polohy pacienta. Ak sú takéto zariadenia viditeľné na korekčných röntgenových snímkach
alebo korekčných snímkach CT s kužeľovým lúčom, môžu vážne narušiť syntézu snímok,
čo má za následok zníženú presnosť pri nastavení polohy.

Varovanie
Korekcia a overenie röntgenového žiarenia alebo CT s kužeľovým lúčom (pozri str. 211) sú
povinné, keď sa vykonáva bezrámová rádiochirurgia, keďže sa poloha bezrámového
rádiochirurgického polohovacieho poľa môže medzi jednotlivými frakciami mierne líšiť a

Bezrámová rádiochirurgia pre kraniálne vyšetrenia
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môže sa líšiť aj od polohy bezrámového SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového
polohovača, ktoré sú pripojené počas CT skenovania.
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Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 183



9.5 Polohovacie polia pre extrakraniálne vyšetrenia

Všeobecné informácie

Ak bol pacient naskenovaný bez použitia telesných značiek alebo bezrámového SRS CT/
angiového lokalizátora a cieľového polohovača, potom sa musí na ležadlo namontovať
polohovacie pole a polohovacie rameno ET.
Keď používate HexaPOD/iGUIDE, vždy použite referenčné pole iGUIDE. Pozri str. 191.

Polohovacie ramená

①

②

③

④

Obrázok 86 

Č. Komponent

① Montáž ramena so svorkou hornej skrutky pripevneného na ležadlo pomocou dvoch skru-
tiek alebo pomocou svorky.

② Montáž ramena so svorkou spodnej skrutky pripevneného na ležadlo.

③ Montáž ramena so štandardnou/TrueBeam svorkou pripevneného na ležadlo.

④ Pole je umiestnené.

Polohovacie polia pre extrakraniálne vyšetrenia
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Polohovacie ramená ET s mechanizmom svorky

①

②

③

④

Obrázok 87 

Kroky

1. Otvorte svorku.

2. Položte polohovacie rameno na bočnú koľajničku ②.

3. Zatvorte svorku pod bočnou koľajničkou ③.

4. Posuňte páku tak, aby sa polohovacie rameno zafixovalo k bočnej koľajničke ④.

Varovanie
V prípade kolízie alebo kontaktu s polohovacím ramenom ET počas nastavenia polohy
ležadla môže dôjsť k trvalému posunutiu ramena. Vykonajte nové overenie röntgenového
žiarenia.

Pre optimálnu presnosť by malo byť zvolené polohovacie pole tak, aby bolo umiestnené čo
najbližšie k miestu vyšetrenia bez toho, aby sa dotýkalo pacienta.

Varovanie
Vybrané polohovacie pole by sa malo umiestniť do vhodnej vzdialenosti od trajektórie
portálu. V opačnom prípade môže portál naraziť do polohovacieho poľa, čo má za následok
nepresné nastavenie polohy pacienta alebo zranenie pacienta.
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Polohovacie rameno ET so skrutkami

①

②

Obrázok 88 

Kroky

1. Otvorte skrutky ①.

2. Položte polohovacie rameno na bočnú koľajničku.

3. Utiahnite skrutky ②.

Varovanie
V prípade kolízie alebo kontaktu s polohovacím ramenom ET počas nastavenia polohy
ležadla môže dôjsť k trvalému posunutiu ramena. Vykonajte nové overenie röntgenového
žiarenia.

Pre optimálnu presnosť by malo byť zvolené polohovacie pole tak, aby bolo umiestnené čo
najbližšie k miestu vyšetrenia bez toho, aby sa dotýkalo pacienta.

Varovanie
Vybrané polohovacie pole by sa malo umiestniť do vhodnej vzdialenosti od trajektórie
portálu. V opačnom prípade môže portál naraziť do polohovacieho poľa, čo má za následok
nepresné nastavenie polohy pacienta alebo zranenie pacienta.

Montáž polohovacieho ramena na ležadlo bez bočnej koľajničky

Ak ležadlo nemá bočnú koľajničku, namontujte ET Positioning Arm Fixation for IGRT:

Polohovacie polia pre extrakraniálne vyšetrenia
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Obrázok 89 

Kroky

1. Otvorte fixačnú skrutku.
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Kroky

2.

Umiestnite zariadenie na hornú časť ležadla. ET Positioning Arm Fixation for IGRT sa
môže umiestniť na obidve strany hornej časti ležadla.

ET Positioning Arm Fixation for IGRT sa musí umiestniť na zadnú stranu hornej časti le-
žadla, medzi označenia F3 a F8:

ET Positioning Arm Fixation for IGRT sa musí umiestniť priamo na hornú časť ležadla.

3. Úplne utiahnite fixačnú skrutku ET Positioning Arm Fixation for IGRT ešte predtým,
ako pripevníte polohovacie rameno.

Polohovacie polia pre extrakraniálne vyšetrenia
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Kroky

4. Pripevnite polohovacie rameno.

5. Musíte odstrániť polohovacie rameno pred otvorením fixačnej skrutky ET Positioning
Arm Fixation for IGRT.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Ak používate polohovacie pole ako váš referenčný systém, použite funkciu video overenia
(pozri str. 279) na overenie presnosti nastavenia polohy počas vyšetrenia.

Varovanie
Na polohovacie pole alebo montážne rameno nepripevňujte žiadne objekty. Pripevnenie
takých objektov, ako sú káble, zníži presnosť nastavenia polohy.

Varovanie
Po poškodení polohovacieho poľa nie je možné zaručiť presnosť nastavenia polohy.
Pravidelne kontrolujte, či je polohovacie pole v dobrom stave (bez deformácie,
poškodených alebo posunutých značiek).

Varovanie
Ak používate polohovacie pole a polohovacie rameno ET ako váš referenčný systém, ešte
pred vyšetrením overte, či sú guľaté reflexné značky pevne utiahnuté a či upevňovacie
kolíky nie sú ohnuté.

Uistite sa, či je medzi pacientom a ktoroukoľvek časťou portálu lineárneho urýchľovača
dostatočná medzera.

Varovanie
Poškodené guľaté značky je potrebné ihneď vymeniť. Pri výmene guľatých značiek
používajte rukavice na ochranu reflexnej fólie.

Varovanie
Zobrazí sa varovanie „Reference Star has moved! Please reload patient data and restart
positioning.“, ak sa referenčná hviezdica posunula v inom ako izocentrickom uhle.

Varovanie
V prípade kolízie alebo kontaktu s polohovacím ramenom ET počas nastavenia polohy
ležadla môže dôjsť k trvalému posunutiu ramena. Vykonajte nové overenie röntgenového
žiarenia.

Varovanie
Positioning Arm Fixation for IGRTsa musí upevniť priamo na hornú časť ležadla! Žiadny
iný materiál (napr. protišmyková podložka) medzi hornou časťou ležadla a Positioning Arm
Fixation for IGRT nie je povolený.

Varovanie
Pred vyšetrením skontrolujte, či je fixačná skrutka Positioning Arm Fixation for IGRT
utiahnutá.

Varovanie
Nepripevňujte žiadne iné zariadenia, ako sú polohovacie rameno ET a ET Positioning Arm
Fixation for IGRT!
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Varovanie
ET Positioning Arm Fixation for IGRT sa musí umiestniť na zadnú stranu hornej časti
ležadla, medzi označenia F3 a F8.

Polohovacie polia pre extrakraniálne vyšetrenia
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9.6 Použitie referenčného rámu iGUIDE

Všeobecné informácie

Referenčný rám Elekta iGUIDE môžete použiť na nastavenie polohy v kombinácii s iGUIDE/
HexaPOD pre nastavenie polohy.

Postup používania referenčného rámu iGUIDE

Kroky

1.

Vyberte možnosť Reference Star/Array na obrazovke Set Positioning Defaults v časti
Patient Settings (pozri str. 144).

2.

Keď systém ExacTrac deteguje viditeľný referenčný rám Elekta, zobrazí ho ako ikonu v
pravej hornej časti obrazovky:

Používanie so softvérom iGUIDE

Softvér iGUIDE vyžaduje, aby bol referenčný rám namontovaný na stole pre všetky iné ako
kraniálne vyšetrenia. Nie je možné použiť iné polohovacie zariadenie so systémom ExacTrac,
kým je namontovaný referenčný rám.

Varovanie
Nesmiete použiť telesné značky so softvérom iGUIDE naraz s referenčným rámom, pretože
by to mohlo blokovať viditeľnosť telesných značiek.
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Varovanie
Nepoužívajte naraz viacero IČ nástrojov!

Použitie referenčného rámu iGUIDE
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9.7 Prehľad obrazovky nastavenia polohy

Všeobecné informácie

Po dokončení výberu izocentra (pozri str. 174) budete automaticky presmerovaní na hlavnú
obrazovku nastavenia polohy.
• Ak je automatické nastavenie polohy ležadla pomocou systému ExacTrac Robotics

aktivované pre aktuálne vyšetrenie pacienta (pozri str. 121), softvér ExacTrac overí, či systém
ExacTrac Robotics je vycentrovaný v rámci prípravy na následnú kompenzáciu náklonu (pozri
str. 283).

• Po správnom vycentrovaní systému ExacTrac Robotics môžete vykonať predbežné
nastavenie polohy pacienta pomocou systému ExacTrac, aby sa nastavila poloha ležadla tak,
že PTV bude v jednej línii s izocentrom lineárneho urýchľovača.

POZNÁMKA: Keď sa používa PerfectPitch na kompenzáciu odstupu a naklonenia, systém
ExacTrac neskontroluje, či je PerfectPitch vycentrované. 

Systém ExacTrac Robotics by sa nemal používať na predbežné nastavenie polohy
pacienta.

Obrazovka počiatočného nastavenia polohy

①

②

③
④

Obrázok 90 

Č. Komponent Funkcia/použitie

① Zobrazenia nastavenia
polohy

Zobrazenia nastavenia polohy sa nachádzajú v strede obra-
zovky:
Ak chcete konfigurovať tieto zobrazenia, pozrite si časť str.
116.
Smer zobrazenia je v každom prípade naznačený ikonou pa-
cienta v ľavej spodnej časti každého zobrazenia snímky.

② Detegované značky Počet značiek detegovaných šošovkami jednotlivých kamier.

③ Isocenter Aktuálne vybrané izocentrum.
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Č. Komponent Funkcia/použitie

④ Beam

Zobrazuje názov pripraveného lúča.
Ak je k dispozícii ADI a je aj pripojené, lúč pripravený v lineár-
nom urýchľovači Varian sa zobrazí tu, a:
• systém ExacTrac skontroluje, či je vybrané správne izocen-

trum pre pripravený lúč, v opačnom prípade zobrazí varova-
nie.

• systém ExacTrac zobrazí varovanie pre lúč neznámy pre
plán DICOM v systéme ExacTrac.

• systém ExacTrac skontroluje, či sa pacient načítaný v sy-
stéme ExacTrac zhoduje s načítaným plánom/pripraveným
lúčom v lineárnom urýchľovači, v opačnom prípade sa zo-
brazí varovanie.

Pozri str. 194.
Bez ADI sa prvý lúč pre vybrané izocentrum predbežne vybe-
rie (môžete to zmeniť manuálne).

POZNÁMKA: Vždy musíte vybrať aktuálne pole/lúč (④ na Obrázok 90), aby bol systém ExacTrac
informovaný o uhle ležadla, ktorý sa používa pre aktuálne pole. Ak tak urobíte, systém ExacTrac
vygeneruje OK na lište vzdialenosti pre uhol ležadla hneď, keď sa ležadlo posunie do správneho
plánovaného uhla ležadla. 

Kombinácie izocentra/lúča pre ADI

Izocentrum/lúč Popis

Plán načítaný v lineárnom urýchľovači sa nezho-
duje s pacientom načítaným v systéme Exac-
Trac.
POZNÁMKA: Ak sa systém ExacTrac používa v
kombinácii s MOSAIQ, neexistuje žiadne mapo-
vanie medzi plánom načítaným v lineárnom urý-
chľovači a v systéme ExacTrac, ale sa UID časti
plánu zmenilo v MOSAIQ od vykonania mapova-
nia lúča. 

V lineárnom urýchľovači nie je pripravený žiadny
lúč. Preto systém ExacTrac nedokáže vykonať
kontrolu konzistencie izocentra/lúča.

Lúč pripravený v lineárnom urýchľovači sa ne-
zhoduje s izocentrom vybraným v systéme Exac-
Trac.

Lúč pripravený v lineárnom urýchľovači sa zho-
duje s izocentrom vybraným v systéme Exac-
Trac.

Prehľad obrazovky nastavenia polohy
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Izocentrum/lúč Popis

Lúč pripravený v lineárnom urýchľovači je nezná-
my pre plán DICOM v systéme ExacTrac, ale
UDI časti plánu pre daný lúč sa zhoduje.

Lúč pripravený v lineárnom urýchľovači je známy
pre plán DICOM v systéme ExacTrac, ale má iné
vlastnosti. Vlastnosti lúča sa môžu zmeniť v ovlá-
dacom systéme vyšetrení.

Neznáme lúče

Keď systém ExacTrac nedokáže nájsť lúč pripravený v lineárnom urýchľovači v rámci svojho
plánu DICOM, ale uvedené UID časti plánu pre daný lúč sa zhoduje s plánom DICOM v systéme
ExacTrac, systém ExacTrac zobrazí lúč ako neznámy lúč.
V takomto prípade systém ExacTrac nedokáže overiť, či sa vybrané izocentrum v rámci systému
ExacTrac zhoduje s pripraveným lúčom. Používateľ to musí vykonať manuálne. Okrem toho
systém ExacTrac nepozná plánovanú rotáciu stola pre tento lúč. Používateľ musí manuálne
overiť, či je vertikálna rotácia pacienta správna.
Pre ležadlá TrueBeam systém ExacTrac nevykoná automatické nastavenie polohy pre neznáme
lúče.
Keďže systém ExacTrac nevie nič o pripravenom lúči, systém ExacTrac neautorizuje neznáme
lúče a používateľ bude zodpovedný za vykonanie manuálnej autorizácie, keď overil, že je všetko
správne.

Nekonzistentné lúče

Keď je lúč pripravený v lineárnom urýchľovači známy pre systém ExacTrac so zodpovedajúcim
UID časti plánu, ale niektoré vlastnosti lúča sa líšia od pôvodného plánovaného lúča, systém
ExacTrac ho zobrazí ako nekonzistentný lúč, aby sa zabránilo vyšetreniu na základe
nekonzistentného plánu. Toto sa môže stať vtedy, keď aktualizujete alebo prepisujete plán priamo
v lineárnom urýchľovači, a tieto zmeny majú vplyv na správnosť postupu nastavenia polohy
pacienta.

Bezpečnostné poznámky

Uistite sa, že infračervená kamera môže sledovať telesné značky alebo pole a či počet
detegovaných telových značiek zodpovedá číslu na pacientovi.

Varovanie
Presnosť môže byť znížená, ak jedna alebo viacero guľatých reflexných značiek vo vašom
referenčnom systéme nie sú pre infračervenú kameru viditeľné. Toto platí aj vtedy, ak sa
použijú telesné značky. Overte, či povrch všetkých guľatých značiek je pred použitím
suchý a v dobrom stave. Poškodené guľaté značky je potrebné vymeniť. 

Pre zabezpečenie presného predbežného nastavenia polohy pomocou infračervenej
kamery sa musia zo zorného poľa kamier odstrániť všetky značky, ktoré nie sú pripevnené
na kožu pacienta (napr. kalibračné nástroje), ktoré sa nevyžadujú pre daný postup.

Filtre iluminátora kamery a šošovky by sa pred použitím mali skontrolovať, či nie sú
poškodené a či sú dostatočne čisté.
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Varovanie
Nenastavujte polohu kamery počas vyšetrenia. Vždy kalibrujte systém po kolízii zariadenia.
V prípade extrémnych kolízií kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Vždy musíte vybrať aktuálne pole/lúč (pozri Obrázok 90), aby bol systém ExacTrac
informovaný o uhle ležadla, ktorý sa používa pre aktuálne pole. Ak tak urobíte, systém
ExacTrac vygeneruje OK na lište vzdialenosti pre uhol ležadla hneď, keď sa ležadlo
posunie do správneho plánovaného uhla ležadla.

Varovanie
Manuálna autorizácia sa môže použiť len vtedy, ak je to nevyhnutné. Vždy, keď je potrebné
manuálne autorizovať stlačením klávesu F8, dôsledne zaistite, aby bol pacient v správnej
polohe s ohľadom na vybraný lúč, izocentrum, ako aj uhol ležadla, pretože v tomto prípade
to systém ExacTrac neoverí.

Obsah zobrazení nastavenia polohy

Komponent Funkcia

Izocentrum vyšetrenia vybrané v údajoch snímky sa zobrazí ako
oranžový kríž.

Všetky telesné značky definované v údajoch snímky sa zobrazia ako
modré kríže.

Telesné značky pripevnené na pacienta sa zobrazia ako červené gu-
ľôčky.

Nitkový kríž v strede každého zobrazenia predstavuje izocentrum li-
neárneho urýchľovača.

Indikátory pre nastavenie polohy

Indikátory pre nastavenie polohy na vyrovnanie izocentra vyšetrenia s izocentrom lineárneho
urýchľovača sa nachádzajú v pravej spodnej časti obrazovky.
Každý indikátor pre nastavenie polohy pozostáva z nasledovného:
• Ikona zobrazujúca rozmer.
• Číselné a grafické zobrazenie (lišta vzdialenosti) existujúcej odchýlky.
Číselné zobrazenia, okrem Couch angle, sa zobrazia vo vzťahu k aktuálnej cieľovej polohe. Uhol
ležadla (Couch angle) sa zobrazí absolútne a spôsobom, ktorý používa lineárny urýchľovač.
Všetky lišty vzdialenosti sa zobrazia vo vzťahu k aktuálnej cieľovej polohe. Keď sa v rámci
prahových hodnôt IČ presnosti definovanej v časti Patient Settings zobrazí jedna lišta
vzdialenosti zelenou farbou alebo šedou farbou, ak sa stále vyžaduje overenie röntgenového
žiarenia.

Indikátor Funkcia

Indikátory posunu

Indikátory posunov Vertical, Longitud. a Lateral špecifikujú polohu
izocentra vyšetrenia vo vzťahu k izocentru lineárneho urýchľovača.
Indikátor posunu zostáva šedý, ak sa stále vyžaduje overenie rönt-
genového žiarenia. V opačnom prípade sa zobrazí zelená hodnota
OK, ak je odchýlka pod prahovou hodnotou IČ presnosti definovanej
v nastaveniach pacienta.
Pre translačné odchýlky zelený indikátor OK (stavový indikátor) ne-
závisí od každého rozmeru samostatne, ale od výsledného vektora.
Preto indikátory translačného posunu už môžu naznačovať stav OK
predtým, ako to naznačí indikátor stavu.

Prehľad obrazovky nastavenia polohy
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Indikátor Funkcia

Indikátory náklonu

Indikátory náklonu Long. Angle a Lat. Angle špecifikujú aktuálnu
rotáciu pacienta.
Indikátory náklonu pre Lat. a Long. môžu byť kompenzované iba
vtedy, ak je k dispozícii PerfectPitch alebo systém ExacTrac Robo-
tics. Ak nemáte k dispozícii PerfectPitch alebo systém ExacTrac
Robotics, pokúste sa buď manuálne znovu vyrovnať pacienta na le-
žadle alebo upraviť prahové hodnoty rotácie v nastaveniach pacien-
ta.
Indikátor posunu zostáva šedý, ak sa stále vyžaduje overenie rönt-
genového žiarenia. V opačnom prípade sa zobrazí zelená hodnota
OK, ak je odchýlka pod prahovou hodnotou IČ presnosti rotácie defi-
novanej v nastaveniach pacienta.

Indikátor Couch Angle zobrazuje absolútny vertikálny uhol pacienta.
Lišta vzdialenosti sa vycentruje okolo:
• Predvolenej polohy (0° alebo 180°) počas predbežného nastavenia

polohy (naznačené pomocou PrePos:).
• Predvolenej polohy (0° alebo 180°) počas nastavenia polohy, ale

nie je pripravený žiadny lúč.
• Plánovaného uhla ležadla pre pripravený lúč počas nastavenia po-

lohy (naznačené pomocou Plan:).
Indikátor posunu zostáva šedý, ak sa stále vyžaduje overenie rönt-
genového žiarenia. V opačnom prípade sa zobrazí zelená hodnota
OK, ak je odchýlka pod prahovou hodnotou IČ presnosti rotácie defi-
novanej v nastaveniach pacienta.

Varovanie
Indikátory polohy a uhla zobrazia hodnoty súradnicového systému pacienta v súlade s IEC
61217. Hneď, keď sa stôl vytočí z predvolenej polohy, hodnoty udávané súradnicovým
systémom pacienta sa budú líšiť od tých, ktoré udáva súradnicový systém lineárneho
urýchľovača.

Varovanie
Uhol ležadla sa zobrazí v systéme ExacTrac podľa škály, ktorú používa lineárny
urýchľovač. Predvolená poloha môže byť preto 0° alebo 180° a kladná rotácia sa môže
uskutočniť v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Systém je prispôsobený tak,
aby sa počas prijímania spároval s lineárnym urýchľovačom.

Indikátory stavu

Indikátory stavu pre vyrovnanie izocentra vyšetrenia s izocentrom lineárneho urýchľovača sa
nachádzajú v pravej hornej časti obrazovky.

Indikátor Funkcia

Ak ste si zakúpili možnosť automatického nastavenia polohy pre le-
žadlo Varian ETR/Varian Exact (pozri str. 73), môžete aktivovať pred-
bežné automatické nastavenie polohy zvnútra vyšetrovacej miestno-
sti, keď je zobrazená táto ikona.
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Indikátor Funkcia

Počas nastavovania polohy sa táto ikona zobrazí vtedy, ak je trans-
lačná presnosť nízka:
• Limit pre polohovaciu hviezdicu ET, polohovacie pole ET a te-

lesné značky je definovaný v nastaveniach pacienta (pozri str.
144).

• Limit pre bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole je
1,0 mm.

Ak váš systém ExacTrac nie je vybavený automatickým nastavením
polohy ležadla, môžete manuálne predbežne nastaviť polohu ležad-
la, keď je zobrazená táto ikona.

Počas nastavovania polohy sa táto ikona zobrazí vtedy, ak je rotačná
presnosť (Lat., Long. a Couch Angle) nízka. Limit je definovaný v
nastaveniach pacienta.

Počas nastavenia polohy sa táto ikona zobrazí vtedy, ak sa presnosť
zníži:
• Limit pre polohovaciu hviezdicu ET a polohovacie pole ET je

0,7 mm.
• Limit pre bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole je

0,5 mm.
• Limit pre telesné značky je definovaný v nastaveniach pacienta

(pozri str. 144).

Počas nastavovania polohy sa táto ikona zobrazí vtedy, ak sa rotač-
ná presnosť (Lat., Long. a Couch Angle) zníži. Limit je definovaný v
nastaveniach pacienta.

Ak má váš systém ExacTrac funkciu röntgenového žiarenia a CT s
kužeľovým lúčom, táto ikona naznačuje, že môžete pokračovať s ko-
rekciou, pretože úspešné dokončenie predbežného nastavenia polo-
hy bolo dokončené.

Toto naznačuje, že sa izocentrum nachádza v plánovanej polohe vy-
šetrenia.
Táto ikona sa zobrazí vtedy, ak je dĺžka translačného vektora (ktorý
je výsledným vektorom vertikálneho, pozdĺžneho a bočného posunu)
pod prahovými hodnotami translačnej presnosti definovanými v na-
staveniach pacienta a nie pri každom osobitnom posune.
Okrem toho každý Long., Lat. a Couch Angle musí byť pod praho-
vými hodnotami IČ uhla definovaného v nastaveniach pacienta.
Vyšetrovací lúč by sa nemal aktivovať, kým sa nezobrazí ikona OK.
POZNÁMKA: Pri translačných posunoch znak OK závisí od dĺžky ve-
ktora a líšt vzdialenosti pri jednotlivých hodnotách. Je možné, že
všetky lišty vzdialeností zobrazujú OK, ale ikona OK sa neobjaví. V
takomto prípade posuňte ležadlo manuálne bližšie k hodnote 0. 

Táto ikona sa zobrazí vtedy, ak je možnosť Automatic Treatment
Beam Interlock v nastaveniach pacienta aktívna a aktivovaná a mo-
nitorovanie röntgenového žiarenia je mimo tolerancie.

Prehľad obrazovky nastavenia polohy
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Symboly blokovania

V závislosti od konfigurácie systému môžu ikony stavu obsahovať aj symboly blokovania na
pravej strane.

Obrázok 91 

Symbol Funkcia

Tento symbol je zelený (lúč nie je uzamknutý),
ak:
• Je zobrazená ikona stavu OK a
• Možnosť Automatic Treatment Beam Inter-

lock pre monitorovanie röntgenového žiare-
nia je aktivované, a monitorovanie röntgeno-
vého žiarenia je v rámci tolerancie.

POZNÁMKA: Pre inštalácie v Japonsku je sym-
bol červený (uzamknutie lúča MV) vždy, keď sa
použijú röntgenové snímky v systéme Exac-
Trac. 

POZNÁMKA: Blokovanie MV sa môže odstrá-
niť manuálne kliknutím na ikonu a potvrdením
prvého hlásenia. Vymaže sa, pokiaľ zostane
druhé hlásenie otvorené. Po zatvorení druhého
hlásenia je blokovanie MV znovu aktívne. 

Blokovanie kV/DVERÍ môže byť aktívne, preto-
že dvere ochrannej bunky sú otvorené (v závi-
slosti od konfigurácie).
Okrem toho, pre integráciu Elekta, blokovanie
bráni röntgenovému snímaniu v systéme Exac-
Trac, keď brzda stola nie je uzamknutá alebo
sa vytvorí XVI snímka.
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Ikona OK - postupový diagram

Tento postupový diagram poskytuje prehľad o ikone stavu v systéme ExacTrac a ich závislostí od
krokov pracovného toku a presnosti nastavenia polohy pacienta.

Pre-
Positioning

X-Ray 
Correction

X-Ray 
Verification

OK Position 
reached

Couch 
Angle / Isocenter

Change

Open Patient

Correct
patient
position

ExacTrac
Workflow
Steps

ExacTrac
Status

Changes

Roll / Pitch 
within

tolerance

Couch 
Angle 
within

tolerance

Translations
within

reduced
accuracy

Roll / Pitch 
within

reduced
accuracy

Couch Angle 
within

reduced
accuracy

Translations
with low
accuracy

Roll / Pitch 
with low
accuracy

Couch Angle 
with low
accuracy

Translations
within

tolerance

Obrázok 92 
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Spracovanie rotačných odchýlok bez systému ExacTrac Robotics alebo PerfectPitch

Ak sa systém ExacTrac použije bez PerfectPitch alebo systému ExacTrac Robotics, rotačné
odchýlky sa nebudú dať automaticky kompenzovať. Ak chcete dosiahnuť indikátor stavu OK,
prahová hodnota IČ presnosti sa môže prispôsobiť. Pri vysokých rotačných odchýlkach
spoločnosť Brainlab odporúča opätovne vyrovnať pacienta na ležadle. V takom prípade vytvorte
nové röntgenové snímky a použite potenciálne posuny.

Autorizácia pre liečbu (len ADI)

Ak používate systém ExacTrac v systéme Varian Clinac alebo Varian TrueBeam, ktorý je
vybavený rozhraním pomocného zariadenia (ADI), systém ExacTrac musí autorizovať vyšetrenie
pre aktuálny radiačný lúč. Ak je ADI konfigurované v lineárnom urýchľovači Varian a systém
ExacTrac sa nepoužíva na nastavenie polohy, systém ExacTrac musí byť spustený, aby sa mohli
autorizovať žiadosti zo systému Varian.
Keď v systéme ExacTrac nie je načítaný žiadny pacient, vždy autorizuje každú žiadosť zo strany
systému Varian. Keď je pacient načítaný, systém ExacTrac overí polohu pacienta a vykoná
autorizáciu iba vtedy, ak si je istý polohou pacienta (napr. ikona OK).
Systém ExacTrac nedokáže overiť polohu pacienta pre polia, ktoré sú neznáme pre systém
ExacTrac (napr. polia pridané po exportovaní plánu do systému ExacTrac, polia nastavenia v
MOSAIQ), a preto sa autorizácia nevykoná automaticky.
Ak chcete prepísať automatickú autorizáciu, stlačte kláves F8 a zobrazí sa dialógové okno pre
odoslanie manuálnej autorizácie. Po stlačení klávesu F8 už nie je možné znovu odoslať posun,
pretože lineárny urýchľovač ho neprijme kvôli lúču, ktorý je už autorizovaný.
POZNÁMKA: Autorizácia sa akceptuje len na strane systému Varian, keď je v stave Clinac Ready. 

POZNÁMKA: Ak sa pracovná stanica alebo softvér ExacTrac nedokážu spustiť po opakovaných
pokusoch, kontaktujte podporu spoločnosti Varian. Systém ExacTrac od spoločnosti Brainlab sa
musí odstrániť zo zoznamu konfigurovaných ADI zariadení na strane lineárneho urýchľovača, aby
bolo možné pokračovať vo vyšetrení bez systému ExacTrac. 

Postup vyrovnania izocentra

Kroky

1.

Uistite sa, že ikona ovládača alebo možnosť Low Accuracy je uvedená v pravej hornej
časti obrazovky.

2.

Vyrovnajte ležadlo:
• Pre ležadlá Varian Exact/ETR stlačte tlačidlá aktivovania na obidvoch stranách ovláda-
ča, aby sa aktivoval automatický pohyb ležadla (pozri str. 73).

• Pre lineárne urýchľovače TrueBeam. Stlačte možnosť Restart Positioning, aby sa
spustilo dialógové okno zodpovedné za automatický pohyb ležadla (pozri str. 205).

• V opačnom prípade posuňte ležadlo manuálne podľa informácií, ktoré udávajú indikáto-
ry posunu (pozri str. 196).
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Kroky

3.

Po nastavení ležadla sa uistite, že:
• Oranžový krížik označujúci izocentrum vyšetrenia je umiestnený v strede modrého nit-

kového kríža lineárneho urýchľovača.
• Poloha telesných značiek definovaná v údajoch snímky (modré krížiky) sa zhoduje s

polohou telesných značiek pripevnených na pacientovi (červené guľôčky).
POZNÁMKA: V prípade posunutia kože sa napríklad poloha telesných značiek pripevne-
ných na pacientovi môže mierne odchýliť od polôh telesných značiek v údajoch snímky,
hoci je pacient umiestnený v izocentre. 

4.

V pravej hornej časti obrazovky je možnosť Proceed with X-ray alebo OK. Tieto ikony sa
zobrazia, keď:
Odchýlka medzi izocentrom vyšetrenia a izocentrom lineárneho urýchľovača je menšia
ako prahová hodnota presnosti pre vybraný referenčný systém (pozri str. 197).
Presnosť bola zachovaná aspoň po dobu piatich sekúnd.

Bezpečnostné poznámky

Ak sa infračervená kamera nepripojí do desiatich sekúnd, zobrazí sa varovanie. Pacienta
nevyšetrujte, ak k tomuto dôjde.

Varovanie
Vždy monitorujte automatický pohyb ležadla prípadným pohľadom na zobrazenie
obrazovky systému ExacTrac a zobrazenie kamier v miestnosti. Ak sa vám zdá, že systém
aplikuje nadmerný pohyb ležadla, ihneď zastavte proces automatického nastavenia polohy
a pokračujte v nastavení polohy zvnútra ochrannej bunky lineárneho urýchľovača.

Varovanie
Pacienta nevyšetrujte bez vykonania korekcie röntgenového žiarenia.

Varovanie
Manuálna autorizácia sa môže použiť len vtedy, ak je to nevyhnutné. Vždy, keď je potrebné
manuálne autorizovať stlačením klávesu F8, dôsledne zaistite, aby bol pacient v správnej
polohe s ohľadom na vybraný lúč, izocentrum, ako aj uhol ležadla, pretože v tomto prípade
to systém ExacTrac neoverí.

Ďalšie kroky

Ak sa pacient posunie mimo polohy izocentra, zopakujte predbežné nastavenie polohy kliknutím
na možnosť Restart Positioning na navigačnom paneli.
Teraz môžete pokračovať korekciou röntgenového žiarenia alebo CT s kužeľovým lúčom, alebo
ak váš systém ExacTrac nedisponuje funkciou röntgenového žiarenia, pokračujte priamo vo
vyšetrení pacienta.

Varovanie
Úroveň presnosti, ktorú poskytujú systémy ExacTrac, ktoré nedisponujú funkciou
röntgenového žiarenia, vo veľkej miere závisí od morfologických charakteristík daného
pacienta. Posunutie kože a zmeny v anatómii pacienta alebo v polohe vo vzťahu k
informáciám poskytnutým v CT skene môžu mať za následok vznik nepresností pri
nastavení polohy, ktoré sú výrazne väčšie ako tie, ktoré boli stanovené počas akceptácie
systému s použitím pevného fantómu.

Varovanie
Korekcia a overenie röntgenového žiarenia CT s kužeľovým lúčom sú povinné, keď sa
vykonáva bezrámová rádiochirurgia, keďže sa poloha bezrámového rádiochirurgického
polohovacieho poľa môže medzi jednotlivými frakciami mierne líšiť a môže sa líšiť aj od
polohy bezrámového SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového polohovača, ktoré sú
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pripojené počas CT skenovania. Infračervené sledovanie nie je povolené, ak používate
bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole ako váš referenčný systém.

Varovanie
Vždy overte, či systém ExacTrac potvrdí cieľovú polohu tým, že sa zobrazí ikona OK.
Pacienta nevyšetrujte, ak sa ikona OK nezobrazí. Ak je to potrebné, zopakujte znovu krok
nastavenia polohy tak, že kliknete na možnosť Restart Positioning.
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9.8 Informácie o vyšetrení

Všeobecné informácie

Z karty Treatment Information môžete získať rýchly prehľad plánu vyšetrení DICOM.

Karta Treatment Information

Obrázok 93 
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9.9 Automatický pohyb ležadla pre lineárne
urýchľovače Varian TrueBeam

Všeobecné informácie

Pre lineárne urýchľovače TrueBeam používa systém ExacTrac protokol ADI (Auxiliary Device
Interface - rozhranie pomocného zariadenia) pre odoslanie žiadostí o pohyb ležadla do aplikácie
vyšetrenia.
Postup automatického nastavenia polohy je uvedený v dialógovom okne Nastavenia polohy ADI
(pozri Obrázok 94). Systém ExacTrac musí byť spustený, aby bolo možné autorizovať vyšetrenia
v lineárnom urýchľovači pomocou rozhrania ADI pre každého pacienta.
POZNÁMKA: Pre lineárne urýchľovače TrueBeam stav OK v rámci systému ExacTrac berie do
úvahy rotačnú odchýlku uhla aktuálnej podpory pacienta z pôvodne plánovaného (plán DICOM). 

Režimy automatického nastavenia polohy ADI

Režim Používa sa na

AutoPrepositioningMode

Používa sa na predbežné nastavenie polohy pacienta:
• Skontroluje, či je plán a výber izocentra správny.
• Žiadne kompenzácie odchýlky vertikálneho uhla.
• Žiadna aktualizácia plánu po dosiahnutí cieľovej polohy.

AutoPositioningMode

Používa sa na konečné počiatočné nastavenie polohy a nastave-
nie polohy pacienta vo frakciách:
• Používa sa po korekcii polohy pacienta vykonanej röntgenovým

žiarením/CT s kužeľovým lúčom.
• Skontroluje, či je plán a výber izocentra správny.
• Kompenzácie uhlovej odchýlky (uhol ležadla).
• Možné pre všetky uhly ležadla: Otočí pacienta do plánovaného

uhla DICOM.
• Aktualizácia plánu po dosiahnutí cieľovej polohy, keď si je sy-

stém ExacTrac istý.

AutoPhantomPositioning-
Mode

Používa sa na nastavenie polohy fantómu
• Žiadne kontroly, či je tento plán správny.
• Otočí vertikálny uhol tak, že sa fantóm otočí do 0° podľa postupu

lineárneho urýchľovača - proti smeru hodinových ručičiek 0 (po-
zri str. 323).

• Žiadna aktualizácia plánu po dosiahnutí cieľovej polohy.

POZNÁMKA: Ak sa pracovná stanica alebo softvér ExacTrac nedokážu spustiť po opakovaných
pokusoch, kontaktujte podporu spoločnosti Varian. Systém ExacTrac od spoločnosti Brainlab sa
musí odstrániť zo zoznamu konfigurovaných ADI zariadení na strane lineárneho urýchľovača, aby
bolo možné pokračovať vo vyšetrení bez systému ExacTrac. 

Použitie dialógového okna pre nastavenie polohy ADI

Dialógové okno pre nastavenie polohy ADI sa môže použiť v nasledujúcich situáciách:

ExacTrac Režim

Obrazovka nastavenia polohy
pacienta (karta IR Positioning)

Predbežné nastavenie polohy:
Kliknite na možnosť Restart Posi-
tioning.

AutoPrepositioningMode
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ExacTrac Režim

Nastavenie polohy:
• Spustí sa automaticky, keď pre-

jdete na kartu IR Positioning (po
korekcii röntgenového žiarenia,
výbere izocentra, ...).

• Manuálne, kliknutím na možnosť
Restart Positioning.

AutoPositioningMode

Nastavenie polohy virtuálneho
izocentra

Predbežné nastavenie polohy
Kliknite na možnosť Start Positio-
ning.

AutoPrepositioningMode

Posunutie fantómu izocentra do
polohy izocentra

Kliknite na možnosť Start Positio-
ning.

AutoPhantomPositio-
ningMode

Posunutie röntgenového fantó-
mu do polohy röntgenového
žiarenia

Kliknite na možnosť Start Positio-
ning.

AutoPhantomPositio-
ningMode

Všetky tri režimy používajú maximálne tri opakovania žiadostí o pohyb ležadla pre dosiahnutie
cieľového miesta. Po vyšetrení aplikácia informuje systém ExacTrac, že bol dokončený pohyb
ležadla a systém ExacTrac skontroluje, či sa už dosiahla poloha/rotácia. Ak sa ešte nedosiahli a
maximálny počet pokusov ešte nie je vyčerpaný, odošle ďalšiu žiadosť o pohyb ležadla.
• Po úspešnom pohybe sa dialógové okno Nastavenia polohy ADI automaticky zatvorí.
• Ak nie je úspešný, dialógové okno zostane otvorené s výstražným hlásením (pozri str. 208).

Dialógové okno pre nastavenie polohy ADI

③

②
①

Obrázok 94 

Č. Komponent

① Režim zobrazenia názvu

② Hlásenie stavu

③ Interrupt/Close

Hlásenia stavu

Stĺpec Prerušené v tabuľke hlásenia stavu naznačuje, či postup automatického nastavenia
polohy pokračuje potom, ako bola chyba odstránená alebo nebola odstránená. 
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Prerušené? Význam

Nie
Po odstránení chyby (napr. pre chybu „No Beam prepared. Prepare Beam.“
(Nie je pripravený žiadny lúč. Pripravte lúč.)) bude automatické nastavenie po-
lohy pokračovať.

Áno

Postup automatického nastavenia polohy bol zastavený. Ak chcete reštartovať
automatické nastavenie polohy, zatvorte dialógové okno a znovu stlačte mož-
nosť Restart Positioning. V takomto prípade sa tlačidlo Interrupt premenuje
na Close.

Hlásenie stavu Stav Prerušené

ADI Not Connected Pripojenie ADI nie je vytvorené. Áno

ADI Misconfiguration

Spojenie ADI medzi systémom ExacTrac a lineárnym
urýchľovačom nebolo možné vytvoriť kvôli nezhode pre
konfiguráciu TrueBeam a systému ExacTrac. (Napríklad
jeden je konfigurovaný pre korekciu 6 stupňov voľnosti a
druhý je konfigurovaný iba pre korekciu 4 stupňov voľno-
sti.)

Áno

Interrupted

Automatické nastavenie polohy bolo prerušené. (Napr.
stlačením tlačidla Cancel na konzole vyšetrovania.) Ak
chcete reštartovať automatické nastavenie polohy, za-
tvorte dialógové okno a kliknite na možnosť Restart Po-
sitioning.

Áno

No plan loaded Do TrueBeam nebol načítaný žiadny plán. Áno

Wrong plan loaded

Plán načítaný v TrueBeam sa nezhoduje s plánom pa-
cienta načítanom v systéme ExacTrac.
Pre toto porovnanie systém ExacTrac skontroluje, či UID
časti plánu DICOM poskytnutého z lineárneho urýchľova-
ča prostredníctvom ADI sa zhoduje s UID časti plánu DI-
COM (prípadne s jedným z referenčných) z plánu DI-
COM aktuálne načítaného pacienta v systéme Exac-
Trac.

Áno

No Beam prepared.
Prepare beam

V TrueBeam nie je pripravené žiadne pole/lúč. Stlačte
tlačidlo Prepare (Pripraviť) na vyhradenej klávesnici pre
systém TrueBeam.

Nie

Unknown beam pre-
pared

Lúč pripravený v TrueBeam je neznámy pre plán DICOM
v systéme ExacTrac, takže systém ExacTrac nedokáže
vykonať automatické nastavenie polohy.

Áno

Wrong Isocenter se-
lected

Izocentrum vybrané v systéme ExacTrac sa nezhoduje s
pripraveným lúčom v TrueBeam. Áno

Enable Motion to mo-
ve Couch

Pohyb ležadla bol odoslaný do TrueBeam. Systém Exac-
Trac čaká na dokončenie pohybu ležadla. Pozri str. 209. Nie

Beam is already au-
thorized.

Lúč pripravený v TrueBeam už systém ExacTrac autori-
zoval.
Musíte vrátiť späť nastavený stav stlačením tlačidla Pre-
view na vyhradenej klávesnici systému TrueBeam. Po-
tom použite tlačidlo Prepare na vyhradenej klávesnici
pre systém TrueBeam, aby sa lúč znovu pripravil.

Áno

IR Position is not va-
lid

Systém ExacTrac nedokáže správne sledovať pacienta/
nástroj. Nie

Averaging Position Systém ExacTrac vytvára priemer pre polohu pacienta
po dobu dvoch sekúnd. Nie

Position not reached.
(Not updated.)

Postup automatického nastavenia polohy nebol úspešný.
Niektorá odchýlka stále prekračuje prahovú hodnotu. Áno
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Postup prípravy výmeny údajov

Výmena údajov s lineárnym urýchľovačom pre pohyb ležadla a aktualizáciu plánu sa môže
uskutočniť iba vtedy, ak je lineárny urýchľovač v stave zapnutia/prípravy. Názov pripraveného lúča
sa zobrazí v poli Beam (pozri Obrázok 90). Príprava poľa v lineárnom urýchľovači:

Krok

Vyberte pole v aplikácii vyšetrenia a stlačte tlačidlo Prepare na vyhradenej klávesnici systému
TrueBeam.

Automatický pohyb ležadla pre lineárne urýchľovače Varian TrueBeam
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9.9.1 Aktivovanie pohybu ležadla

Všeobecné informácie

Po odoslaní posunu do lineárneho urýchľovača TrueBeam, použite ovládač v danej miestnosti
alebo vyhradenú klávesnicu v oblasti konzoly a aktivujte pohyb ležadla.

Použitie ovládača ležadla TrueBeam

Táto časť popisuje, ako sa má aktivovať automatický pohyb ležadla pomocou ovládača ležadla
pre lineárny urýchľovač Varian TrueBeam. Objasnené sú len ovládacie prvky, ktoré sú potrebné
na automatické nastavenie polohy ležadla v kombinácii so systémom ExacTrac. Viac informácií o
ovládači ležadla, ako aj o všeobecných bezpečnostných opatreniach nájdete v dokumentácii
systému k vášmu urýchľovaču.

①

Obrázok 95 

Č. Komponent

① Ovládač ležadla

Keď systém ExacTrac odošle posun do systému TrueBeam, automaticky sa rozsvietia tlačidlá pre
Motion Selection pre Couch Linear alebo Couch Rotation. Naraz stlačte a podržte obidve lišty
Aktivovať Pohyb na ovládači a zároveň stlačte raz tlačidlo Motion Selection.

①

①

Obrázok 96 

Č. Komponent

① Lišty pre aktivovanie pohybu

Po dosiahnutí cieľovej polohy už tlačidlo Move Couch nebude viac rozsvietené.

Varovanie
Vždy overte, či systém ExacTrac potvrdí cieľovú polohu tým, že sa zobrazí ikona OK.
Pacienta nevyšetrujte, ak sa ikona OK nezobrazí. Ak je to potrebné, zopakujte znovu krok
nastavenia polohy tak, že kliknete na možnosť Restart Positioning.
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Použitie konzoly TrueBeam

Táto časť popisuje, ako sa má aktivovať automatický pohyb ležadla pomocou konzoly lineárneho
urýchľovača Varian TrueBeam. Objasnené sú len ovládacie prvky, ktoré sú potrebné na
automatické nastavenie polohy ležadla v kombinácii so systémom ExacTrac. Informácie o
konzole, ako aj o všeobecných bezpečnostných opatreniach nájdete v dokumentácii systému k
vášmu urýchľovaču.

Obrázok 97 
Keď systém ExacTrac odošle posun do systému TrueBeam, automaticky sa rozsvietia tlačidlá pre
výber pohybu pre Couch Linear alebo Couch Rotation. Raz stlačte tlačidlo výberu pohybu a
potom aktivujte automatický pohyb ležadla tak, že naraz stlačíte a podržíte obidve tlačidlá
aktivovania pohybu na konzole.

①

③

②

Obrázok 98 

Č. Komponent

① Tlačidlo Couch Linear

② Tlačidlo Couch Rotation

③ Tlačidlá Motion Enable

POZNÁMKA: Na základe „tabuľky tolerancie“ konfigurovanej v lineárnom urýchľovači TrueBeam
sa musia niektoré pohyby aktivovať zvnútra vyšetrovacej miestnosti, ako sú rotácie ležadla alebo
veľké korekčné posuny. 

Automatický pohyb ležadla pre lineárne urýchľovače Varian TrueBeam
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10 KOREKCIA
RÖNTGENOVÉHO
ŽIARENIA

10.1 Získavanie röntgenových snímok

Všeobecné informácie

Po predbežnom nastavení polohy pacienta môžete vykonať röntgenovú korekciu polohy pacienta,
ak ste si zakúpili licenciu na túto funkciu.
Na základe hrúbky rezu CT skenu s hodnotou 3 mm alebo menej, môže korekcia röntgenového
žiarenia znížiť odchýlky na menej ako 1,5 mm a zvyčajne 1,0 mm vo všetkých smeroch pri
nastavovaní polohy pevných telesných fantómov. Informácie o úplnej presnosti, ktorú môžete
dosiahnuť s vaším zariadením, nájdete v akceptačnom protokole, ktorý bol vyplnený počas
inštalácie. Pri nastavení polohy daného pacienta môže byť celková odchýlka polohy väčšia, napr.
pri vyšetrení pohyblivých lézií.
Táto odchýlka nezahŕňa neistotu doručenia z izocentrických odchýlok, ktoré váš lineárny
urýchľovač vytvára pri rotácii portálu a/alebo stola. Tieto hodnoty nájdete v sprievodných
informáciách, ktoré poskytuje výrobca vášho lineárneho urýchľovača alebo ktoré nájdete vo
vlastných Winston-Lutzových testoch.
POZNÁMKA: Pred vytvorením röntgenových snímok sa uistite, že snímky portálu, XVI/OBI a
portál nezakrývajú röntgenový lúč. Zobrazovacie panely portálu a panely XVI/OBI je potrebné
sklopiť. Nerobte súčasne röntgenové snímky a snímky vytvorené CT s kužeľovým lúčom či
snímky MV. 

Postup aktivácie korekcie röntgenového žiarenia

Kroky

1.

Ak chcete aktivovať korekciu röntgenového žiarenia, stlačte možnosť X-Ray Correction
na karte IR Positioning, keď sa zobrazia ikony stavu Proceed with X-ray.
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Kroky

2.

Systém ExacTrac automaticky konfiguruje parametre expozície röntgenového generátora
podľa nastavení pacienta.
Môžete použiť predvolené nastavenie röntgenového generátora (pozri str. 124) pre diaľ-
kové systémy röntgenového generátora:

①

• Ak chcete použiť predvolené nastavenie, dvakrát naň kliknite, aby ste ho skopírovali do
nastavení generátora.

• Rovnaká hodnota sa použije pre obidva generátory. Manuálne však môžete nastaviť
odlišnú hodnotu pre každý zvlášť, keď kliknete na ikonu reťaze ①, takže sa zobrazí ako
roztrhnutá reťaz.

• Ak stlačíte tlačidlo Apply alebo OK, hodnoty sa prenesú do generátorov a nastavia sa
ako predvolené pre budúce röntgenové snímanie.

Röntgenová snímka

Obrázok 99 

Prehriatie röntgenovej trubice

Aby sa predišlo prehriatiu röntgenových trubíc, systém ExacTrac má implementovaný
mechanizmus na základe špecifickej krivky ohrevu a ochladzovania danej trubice. Ak je trubica
príliš horúca, systém ExacTrac nepovolí žiadne ďalšie röntgenové snímanie. Trubica sa musí po
dobu niekoľkých minút chladiť, aby sa mohli vytvárať ďalšie röntgenové snímky.

Získavanie röntgenových snímok
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Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Korekcia röntgenového žiarenia sa musí vykonať pred každým krokom vyšetrenia s novou
polohou vyšetrenia alebo uhlom ležadla.

Varovanie
Korekcia a overenie röntgenového žiarenia sú povinné, keď sa vykonáva bezrámová
rádiochirurgia, keďže sa poloha bezrámového rádiochirurgického polohovacieho poľa
môže medzi jednotlivými frakciami mierne líšiť a môže sa líšiť aj od polohy bezrámového
SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového polohovača, ktoré sú pripojené počas CT
skenovania.

Varovanie
Aby sa zabezpečila čo najlepšia presnosť po dokončení infračerveného nastavenia polohy,
musí sa vykonávať overenie röntgenového žiarenia vždy, keď sa ležadlo otočí alebo sa
nastaví poloha pacienta.

Varovanie
Systém ExacTrac nie je diagnostickým systémom. Röntgenové snímky by sa nemali
používať ako základ pre diagnostiku pacienta.
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10.1.1 Získanie telesných značiek

Všeobecné informácie

Ak používate telesné značky ako referenčný systém a ich poloha na koži pacienta nezodpovedá
informáciám na snímkach skenu, polohu pacienta nie je možné aktualizovať a zobrazí sa
príslušné chybové hlásenie.

Obrázok 100 
Ak k tomu dôjde, získajte novú konfiguráciu značiek. Ak používate telesné značky ako referenčný
systém, ale pre pacienta nie sú definované žiadne telesné značky, musíte tiež získať konfiguráciu
značiek, aby ste mohli aplikovať posuny a sledovať polohu pacienta. V takýchto prípadoch musí
byť konfigurácia značiek získaná pre každé vyšetrenie ešte predtým, ako sa vytvoria röntgenové
korekčné snímky.

Pred začatím

Predtým, ako budete pokračovať, sa uistite že:

Kroky

1. Načítal sa správny súbor pacienta pre pacienta, ktorý sa má vyšetriť (pozri str. 129).

2. Pre daného pacienta sa predbežne správne nastavila poloha v izocentre (pozri str. 177).

3. Stlačte tlačidlo Yes, aby ste získali novú konfiguráciu značiek pre tohto pacienta.

Postup získania novej konfigurácie značiek

Kroky

1.
Uistite sa, že poloha pacienta je predbežne správne nastavená vo vzťahu k izocentru li-
neárneho urýchľovača (pozri str. 177).
Počas tohto postupu musí pacient zostať nehybný.

2. Stlačte tlačidlo Next, aby sa aktualizovala poloha pacienta. Potom budete priamo pre-
smerovaný na röntgenové snímanie (pozri str. 218).

Varovanie
Ak aktualizácia polohy pacienta zlyhá, uistite sa, že sa načítané údaje o pacientovi zhodujú
s jeho údajmi. Predtým ako budete pokračovať, si musíte byť absolútne istí, že sú načítané
správne údaje. Vyšetrenie pacienta s nesprávnymi údajmi môže mať za následok vážne
zranenie alebo smrť.

Získavanie röntgenových snímok
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Získanie novej konfigurácie značiek

Obrázok 101 
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10.1.2 Získanie polohovacieho poľa

Všeobecné informácie

Ak používate polohovacie pole a polohovacie rameno ET ako referenčný systém, zobrazuje sa
živý video kanál, v ktorom môžete overiť, či je poloha poľa správne nastavená.

Obrazovka referenčných nástrojov

Obrázok 102 

Získavanie röntgenových snímok
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Postup vykonania overenia

Kroky

1.

Vyberte možnosť Reference Star/Array v časti Set Positioning Defaults v časti Patient
Settings.

POZNÁMKA: Ak je referenčná hviezdica namontovaná na ležadlo pred korekciou röntge-
nového žiarenia (označená ako viditeľná na ikone nástroja), obrazovka referenčných ná-
strojov sa neotvorí a poloha poľa sa automaticky uloží. 

2. Overte, či sa predbežne správne nastavila poloha pacienta v izocentre (pozrite si str.
177).

3. Obrazovka referenčného nástroja sa otvorí automaticky, keď stlačíte tlačidlo pre korekciu
röntgenového žiarenia pred tým, ako sa na ležadlo namontuje polohovacie pole.

4.
Overte, či sa polohovacie pole nachádza v blízkosti oblasti vyšetrenia. Keďže polohova-
cia hviezdica a polohovacie rameno ET nie sú rádiovo priehľadné, uistite sa, že nepre-
kážajú pri röntgenovom snímaní.

5.

Po nastavení správnej polohy pacienta, ako aj poľa stlačte tlačidlo Next, aby sa aktualizo-
valo získavanie značiek:
• Tento postup trvá niekoľko sekúnd a je naznačený lištou postupu.
• Polohovacie pole sa teraz môže použiť na sledovanie pohybu ležadla.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Keďže polohovacie pole a polohovacie rameno ET a polohovacia hviezdica a polohovacie
rameno ET môžu naznačiť iba polohu ležadla, uistite sa, že sa pacient počas vyšetrenia
nehýbe. Na tento účel sa môžu použiť video monitory v riadiacej miestnosti.

Varovanie
Nehýbte polohovacím poľom vo vzťahu k pacientovi, keď sa už potvrdí poloha daného
poľa. V opačnom prípade by sa mohli vyskytnúť chyby pri nastavení polohy pacienta, čo
by spôsobilo nesprávne vyšetrenie pacienta.

Varovanie
Uistite sa, že polohovacie pole alebo referenčná hviezdica nie sú nastavené príliš blízko k
portálu. V prípade kolízie poľa/hviezdice s portálom sa môže pacient nastaviť do
nesprávnej polohy alebo môže dokonca vzniknúť nebezpečenstvo kolízie pacienta s
portálom.
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10.1.3 Získavanie röntgenových snímok

Obrazovka röntgenového snímania

Systém ExacTrac automaticky nastaví nastavenia expozície podľa nastavení pacienta. Snímky
zachytené obidvomi generátormi môžete vidieť v jednom kroku.

Obrázok 103 
POZNÁMKA: Röntgenové snímanie sa môže deaktivovať. Toto sa môže stať, ak sa pripraví
neznámy lúč alebo ak je blokovanie kV/DVERÍ aktívne (červená ikona blokovania, pozri str. 199). 

Postup získavania röntgenových snímok

Kroky

1.
Uistite sa, že poloha pacienta je predbežne správne nastavená vo vzťahu k izocentru li-
neárneho urýchľovača (pozri str. 177).
Počas tohto postupu musí pacient zostať nehybný.

2.

Skontrolujte a automaticky overte zvolenú úroveň energie röntgenového žiarenia pre
obidve röntgenové trubice.
Počas röntgenového snímania sa uistite, že sa používa správna úroveň kV:
• Ak je úroveň kV príliš nízka, tkanivo pacienta môže byť viditeľné na získaných röntge-

nových snímkach.
• Môže to spôsobiť nesprávnu syntézu snímok (pozri str. 221), pretože bude možno ťaž-

ké rozlišovať mäkké tkanivá, ako je koža na hlave a štruktúry kostí, ako je lebka.
Ak chcete zmeniť röntgenové žiarenie, stlačte možnosť Modify pre ľavú alebo pravú tru-
bicu a potom stlačte možnosť Apply, aby sa uložili zmenené nastavenia.

3. Získajte röntgenové snímky na konzole stlačením tlačidla spúšte röntgenového žiarenia,
kým sa na obrazovke nezobrazí röntgenová snímka.

4. Upravte kontrast snímky podľa potreby (pozri str. 238).

5. Stlačte tlačidlo Next, ak chcete pokračovať syntézou snímok.

Získavanie röntgenových snímok
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Podporované hodnoty

mA mA Podporované expozičné ča-
sy [ms] (v závislosti od kon-
figurácie)

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

Maximálny elektrický výkon v obvode vysokého napätia je 140 kV a 32 mA. Pri 100 kV a 0,1 s je
maximálna hodnota mA 400.
Nastavenie kV sa dá upraviť v rozsahu od 40 do 140 kV v krokoch po 1 kV.
Nominálne röntgenové napätie spolu s najvyšším röntgenovým prúdom je 120 kV s prúdom 75
mA. Najvyšší röntgenový prúd spolu s najvyšším napätím röntgenovej trubice je 75 mA so 120 kV.
Nominálny elektrický výkon uvedený ako najvyšší konštantný elektrický výstupný výkon v
kilowattoch, ktorý generátor vysokého napätia môže dodať, za dobu záťaže zodpovedajúcu
maximálnej dobe klinickej záťaži pri 120 kV je 65 kW.
Systém ExacTrac je v súlade so smernicou IEC 60601-2-68. Nezrovnalosti radiačného výstupu
sú v rámci 5 % pre akékoľvek faktory záťaže.

Bezpečnostná poznámka

Ak používate príslušenstvo, dávajte pozor, pretože by sa mohli vyskytnúť nepriaznivé účinky z
materiálov umiestnených v röntgenovom lúči.
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Varovanie
Pri získavaní röntgenových snímok podržte tlačidlo expozície, kým sa neskončí expozícia.
Koniec získavania je naznačený „pípnutím“.

Bezpečnostné poznámky

Nainštalujte kontrolné video zariadenie alebo podobné zariadenie, aby ste zabezpečili
neobmedzený výhľad zvonka vyšetrovacej miestnosti na pacienta počas pohybov.

Pre uľahčenie presnej syntézy snímok je potrebné zvýšiť kvalitu snímok úpravou kontrastu
snímok podľa potreby. Dbajte na správne vyváženie kontrastu.

Po začiatku získavania röntgenových snímok musí pacient zostať v rovnakej polohe počas
celého postupu.

Varovanie
Ešte pred získavaním röntgenových snímok vždy overte, či je pacient vo vyšetrovacej
miestnosti sám. Operátor by mal byť vystavený expozícii röntgenovým žiarením iba zvonka
vyšetrovacej miestnosti.

Varovanie
Ak sa získavanie snímok nepodarí ani po troch pokusoch, napr. ak nie je možné
vygenerovať celú snímku, zastavte vyšetrovanie a opätovne kalibrujte systém. Ak sa
získavanie snímok znovu nepodarí, kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Pred röntgenovým snímaním zabezpečte, aby zorné pole medzi röntgenovými trubicami a
plochými panelmi nebolo blokované portálom, jeho príslušenstvom ani žiadnym
zariadením tretej strany. Na tento účel sa môžu použiť video monitory v riadiacej
miestnosti. Nezabudnite vybrať správnu röntgenovú trubicu na röntgenovej konzole pre
každú požadovanú snímku.

Získavanie röntgenových snímok
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10.2 Syntéza röntgenových snímok

Všeobecné informácie

V kroku syntézy môžete porovnať röntgenové snímky s pôvodným CT skenom.
Aby bolo možné opraviť aktuálnu polohu pacienta, sú k dispozícii rôzne možnosti:

Typ syntézy Pozri

Kosti
Ak použijete štruktúru kostí ako referenciu, snímky DRR ge-
nerované pomocou importovaných snímok CT skenu sa dajú
porovnať so získanými röntgenovými snímkami.

Strana 225

Implantovaná znač-
ka

Ak používate implantované značky ako referenciu, poloha
implantovaných značiek alebo stentov označených v súbore
CT snímok počas definície implantovaných značiek (pozri str.
164) sa môže porovnať s aktuálnou polohou implantovaných
značiek tak, ako je to zobrazené na získaných röntgenových
snímkach.

Strana 233

Stent

Ak používate stent ako referenciu, poloha stentu označeného
v súbore CT snímok počas definície implantovaných značiek
(pozri str. 164) sa môže porovnať s aktuálnou polohou stentu
tak, ako je to zobrazené na získaných röntgenových sním-
kach.

Strana 222

Môžete prepínať medzi syntézou implantátov/stentov a syntézou kostí pomocou kariet.
Môžete tiež súčasne porovnávať aktuálne röntgenové snímky, celkové snímky DRR a snímky
DRR obmedzené na objem záujmu (VOI).

Syntéza a detekcia posunu

① ②

Obrázok 104 

Č. Komponent

① Syntéza s použitím štruktúry kostí

② Syntéza na základe implantovaných značiek
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10.3 Syntéza snímok - kosti a stent

Syntéza kostí

Poloha štruktúry kostí pacienta definovaná na CT snímkach sa porovná s polohou rovnakých
štruktúr viditeľných na röntgenových snímkach.
Nové a staré polohy kostí sa potom spárujú, aby sa správne vypočítal požadovaný posun v
polohe pacienta.

Syntéza stentu

Poloha stentu definovaného na CT snímkach počas definície implantovaných značiek (pozri str.
164) sa porovná s polohou stentu viditeľného na röntgenových snímkach. Nové a staré polohy
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stentu sa potom spárujú, aby sa správne vypočítal požadovaný posun v polohe pacienta. Najprv
by ste mali vykonať syntézu kostí, a potom syntézu stentu, aby ste mali dobrý východiskový bod.

Obrázok 105 
Syntéza stentu pokračuje rovnakým spôsobom ako syntéza kostí. Pre stent sa vždy definuje
objem záujmu (VOI).
Keď použijete syntézu stentu, vždy overte výsledok syntézy pomocou posuvníka pre jantárovo
žlté/modré prekrytia. Toto umožňuje overiť výsledok medzi skráteným a úplným DRR, čím sa
potvrdí dobrý výsledok syntézy.
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10.3.1 Zobrazenia snímok

Zobrazenia snímok

Pri syntéze kostí alebo stentu sa zobrazia dve zobrazenia, ktoré obsahujú nasledovné:
• DRR snímky
• röntgenové snímky

DRR sa v každom prípade vygeneruje tak, aby zobrazoval rovnaký uhol ako príslušná röntgenová
snímka. Toto umožňuje presné porovnanie a zabraňuje tomu, aby sa otočenie pacienta
neúmyselne interpretovalo ako translačná chyba.
Snímky môžu byť:
• Prekryté (pozri str. 225). Podobné vnútorné štruktúry sa potom môžu spárovať, aby sa správne

vypočítal požadovaný posun.
• Obmedzené (pozri str. 227).

Po aplikovaní korekčného posunu sa poloha pacienta odchýli od počiatočnej polohy (napr. tak,
ako to naznačuje bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač v prípade
bezrámových rádiochirurgických vyšetrení).
Pozri str. 230.

Úprava zväčšenia zobrazení

Možnosti

Ak chcete upraviť zväčšenie, kliknite na snímku a použite koliesko myši. Pomocou stredného tla-
čidla myši môžete posúvať snímku (znova centrovať zväčšený obrázok).

Postup úpravy nastavení DRR a značiek

Nastavenia DRR a implantovaných značiek, ktoré boli predtým definované pre tohto pacienta
(pozri str. 155 a str. 164) a môžu podľa potreby upraviť pomocou tlačidla Patient Settings.

Postup schválenia syntézy

Po dokončení syntézy snímok a vizuálnom overení presnosti môžete aktivovať zaškrtávací
rámček Approve (pozri str. 232), aby bolo možné potvrdiť výsledky, napr. na účely fakturácie.
Syntézu môžete tiež potvrdiť nasledovne:
• Keď posudzujete dokončené vyšetrenia pacienta (pozri str. 375).
• Keď používate vhodným spôsobom konfigurovanú vzdialenú pracovnú stanicu (pozri str. 364).

Syntéza snímok - kosti a stent
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10.3.2 Možnosti prekrytia snímok

Všeobecné informácie

Zobrazenie snímok sa môže nastaviť pomocou rôznych funkcií prekrytia, čo zjednodušuje
porovnanie údajov snímok a posúdenie syntézy.
Podobné vnútorné štruktúry sa potom môžu spárovať, aby sa správne vypočítal požadovaný
posun.

Vzorové snímky

① ② ③

Obrázok 106 

Funkcie prekrytia snímok

Možnosť

DRR VOI - X-ray - DRR

Posuňte posuvník, aby sa zobrazilo viac z nasledovného:
• DRR objem záujmu (VOI) (keď je aktivovaná možnosť

Use VOI a VOI je definované (pozri str. 156), alebo
• röntgenová snímka, alebo
• DRR zobrazenie

Add ① Možnosť Add navŕši röntgenovú snímku na DRR sním-
ku. Obidve snímky sa zobrazia v stupnici šedej.

Amber/Blue ② Navŕši röntgenovú snímku (zobrazená modrou) na DRR
snímku (zobrazená jantárovou žltou).
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Možnosť

Spyglass ③

Zobrazí časť DRR pre lepšie porovnanie s röntgenovou
snímkou.
• Lupu môžete posunúť podržaním ľavého tlačidla myši

a potiahnete ju podľa potreby.
• Tiež sa môže upraviť veľkosť lupy pomocou posuvníka

Small -> Large.

Funkcie prekrytia snímok sa musia použiť na overenie presnosti syntézy v obidvoch
zobrazeniach snímok, najmä ak snímky obsahujú sériu podobných štruktúr, ako sú stavce.

Varovanie
Nevykonajte vyšetrenie pacienta, kým nie je možná presná syntéza snímok.

Syntéza snímok - kosti a stent
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10.3.3 Funkcie obmedzenia

Všeobecné informácie

Bezpečnejšie nastavenie polohy pacienta môžete vykonať obmedzením povoleného posunu a
vylúčením informácií o snímkach, napr. pri spodnej čeľusti, čo by mohlo spôsobiť nepresnosti pri
syntéze.

Funkcie obmedzenia

Obrázok 107 

Postup definovania maximálneho posunu

Použite lištu posuvníka Fusion Limit pre definovanie maximálneho povoleného posunu snímky
počas párovania röntgenových a DRR snímok počas automatickej syntézy kostí.
Vo všeobecnosti sa odporúča vyššia hodnota, aby sa umožnil pružný korekčný posun počas
syntézy.
Ak však snímky obsahujú sériu podobných štruktúr, napr. na stavovcoch, odporúča sa nižšia
hodnota, aby sa zabránilo nesprávnemu výsledku syntézy.
Pozri str. 455.

Varovanie
Ak je limitná hodnota fúzie veľmi vysoká alebo veľmi nízka, nemusí byť možná správna
automatická syntéza snímok.

Postup definovania oblasti záujmu (ROI) pre syntézu kostí

Pri syntéze kostí môžete definovať oblasť záujmu (ROI) a vylúčiť špecifické štruktúry v údajoch
snímok zo syntézy snímok.

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Define ROI.

2.

V zobrazenom dialógovom okne Region of Interest (ROI) umiestnite kurzor nad štruktú-
ru, ktorú chcete vylúčiť.
Modrý kruh označuje oblasť, do ktorej sa bude kresliť. Ak chcete upraviť veľkosť modrého
kruhu, použite lištu posuvníka Min → Max.

3.
Stlačením ľavého tlačidla myši potiahnite do oblasti, ktorá sa má vylúčiť.
Ak chcete vymazať časť alebo celú oblasť, ktorú ste potiahli, stlačte pravé tlačidlo myši.

4. Oblasť, ktorá je teraz označená červenou farbou, bude vylúčená z automatickej syntézy
snímok.

5. Ak chcete namiesto toho použiť túto oblasť pre automatickú syntézu snímok a vylúčiť
všetky ostatné oblasti, stlačte tlačidlo Invert.

6. Ak chcete potvrdiť nastavenia a vrátiť sa na obrazovku X-Ray/DRR Fusion, stlačte tlačid-
lo OK.
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POZNÁMKA: Pri vykonávaní bezrámovej rádiochirurgie (pozri str. 181) sa odporúča, aby sa
funkcia oblasti záujmu použila na vylúčenie okraja kože na hlave a lebky, aby sa zvýšila presnosť
automatickej syntézy. 

Obrazovka oblasti záujmu (ROI)

Obrázok 108 

Postup deaktivácie oblasti záujmu

Možnosti

Ak chcete deaktivovať zobrazenie oblasti záujmu, stlačte tlačidlo Hide v oblasti ROI na obrazov-
ke Fusion & Shift Detection. Definovaná oblasť záujmu sa bude stále brať do úvahy počas
syntézy snímok.

Ak chcete vykonať syntézu snímok bez použitia oblasti záujmu, stlačte tlačidlo Clear na obra-
zovke Region of Interest (ROI).

Pozri str. 456.
POZNÁMKA: Vždy, keď sa zmení oblasť záujmu, automaticky sa vykoná nová syntéza snímok,
ktorá použije novú oblasť záujmu. 

Správanie oblasti záujmu (ROI) pre rôzne uhly ležadla/stola

Oblasť záujmu je vždy definovaná v intervale 5°. Intervaly sú definované od 0° do 4°, od 5° do 9°
atď. Pre záporné uhly ležadla sú intervaly definované ekvivalentne.
To znamená, že pre nový uhol ležadla je potrebné definovať novú oblasť záujmu. Ak chcete
posunúť ležadlo naspäť do pôvodne používaných uhlov, opäť sa použije predchádzajúca
definovaná oblasť záujmu.

Použitie objemu záujmu

Aktivujte zaškrtávací rámček Use VOI, ak chcete zobraziť objem záujmu definovaný v
nastaveniach pacienta (pozri str. 156). VOI je vždy definovaný pre syntézu stentu.
Spoločnosť Brainlab odporúča najskôr vykonať syntézu s deaktivovaným VOI, po ktorej nasleduje
syntéza s aktivovaným VOI. Vo väčšine prípadov globálna syntéza poskytuje dobrý východiskový
bod pre syntézu s VOI.

Syntéza snímok - kosti a stent
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Keď použijete syntézu s VOI, vždy overte výsledok syntézy pomocou posuvníka pre jantárovo
žlté/modré prekrytia. Vďaka tomu budete môcť overiť výsledok medzi skráteným a úplným DRR,
čo pomôže zabrániť zmiešaniu anatomických štruktúr (napr. susediace stavce)!
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10.3.4 Metódy syntézy

Všeobecné informácie

Röntgenové snímky môžete spojiť s DRR snímkami jedným alebo obidvomi nasledujúcimi
spôsobmi:

Metóda syntézy Popis

Manuálna syntéza

Môže sa vykonať samostatne alebo ako príprava pre
následnú automatickú syntézu.
Manuálna syntéza vypočíta vertikálny, pozdĺžny a bočný
posun.
Uhlové rotácie sa môžu následne vypočítať pomocou
automatickej syntézy.

Automatická syntéza
Môže sa vykonať samostatne alebo po počiatočnej ma-
nuálnej syntéze. Automatická syntéza vypočíta vertikál-
ny, pozdĺžny a bočný posun, ako aj uhlovú rotáciu.

Postup vykonania manuálnej syntézy

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Manual.

2. Pomocou funkcie prekrytia snímok (pozri str. 225) zlepšíte viditeľnosť.

3.

Umiestnite kurzor do zobrazenia snímky. Zobrazí sa kríž pre nastavenie polohy.

4.

V ľavom a pravom zobrazení snímky stlačte ľavé tlačidlo myši a potiahnutím upravte po-
lohu DRR snímky, až kým sa nezhoduje s röntgenovou snímkou.
Keď upravíte jeden súbor snímok, vykonajú sa zodpovedajúce zmeny v ďalšom súbore
snímok, čím sa zabezpečí, že obidve zobrazenia budú vo vzájomnom vzťahu.

Automatická syntéza

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Automatic.

2. Systém nastaví polohu DRR snímky tak, aby zodpovedala röntgenovej snímke.

Syntéza snímok - kosti a stent
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Postup overenia výsledkov syntézy

Kroky

1.

Translačný posun, ktorý je výsledkom syntézy, je označený v oblasti Shift.

Použite funkcie prekrytia snímok (pozri str. 225), aby ste mohli overiť, či je manuálna syn-
téza správna.
Ak sa použije zariadenie ExacTrac Robotics a vypočítaný posun prekračuje limity pre
odstup a/alebo naklonenie, tak sa maximálna hodnota, ktorú môže opraviť zariadenie
ExacTrac Robotics, zobrazí vedľa výsledku posunu (pozri str. 292).
Ak sa použije zariadenie PerfectPitch a vypočítaný posun prekračuje limity pre odstup a/
alebo naklonenie, tak sa maximálna hodnota, ktorú môže opraviť zariadenie Perfect-
Pitch, zobrazí vedľa výsledku posunu.

2. Syntézu môžete kedykoľvek zrušiť, ak stlačíte tlačidlo Reset v oblasti Fusion. Manuálna
aj automatická syntéza sú teraz znovu k dispozícii na výber.

3.

Ak je syntéza uspokojivá, pokračujte schválením syntézy.
POZNÁMKA: Ak ste na overenie výsledku syntézy nepoužili buď posuvník prekrytia alebo
lupu, zobrazí sa chybové hlásenie, keď kliknete na tlačidlo Next. Musíte v každom prípa-
de vždy overiť výsledok syntézy. 

Bezpečnostné poznámky

Funkcie prekrytia snímok sa musia použiť na overenie presnosti syntézy v obidvoch
zobrazeniach snímok, najmä ak snímky obsahujú sériu podobných štruktúr, ako sú stavce.

Varovanie
Nevykonajte vyšetrenie pacienta, kým nie je možná presná syntéza snímok.

Varovanie
Výsledky automatickej syntézy snímok nie sú vždy správne. Z rôznych dôvodov je vždy
možné, že automatická syntéza snímok nevygeneruje platný výsledok. Nedodržanie
dôkladnej kontroly správnosti výsledkov každej syntézy spôsobí smrť alebo vážne
zranenie pacientov. Ak nemôžete potvrdiť, či je syntéza snímok správna, nesmiete
pokračovať vo vyšetrovaní.

Varovanie
Pri práci s cieľmi v oblasti chrbtice sa uistite, že registrácia snímky nie je posunutá o jeden
stavec v kraniálnom alebo v kaudálnom smere. Dôsledne skontrolujte rebrá alebo inú
viditeľnú anatómiu, aby ste sa uistili, že sú zhodné na DDR a röntgenových snímkach.
POZNÁMKA: Ak máte pochybnosti o presnosti syntézy snímok, môžete overiť polohu pacienta s
nekomplanárnou polohou ležadla. Kvôli otočenému ležadlu budete mať iné zobrazenie anatómie,
čo je často užitočné pre vylúčenie chýb syntézy. 
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Postup schválenia syntézy

Kroky

1. Ak sa vypočítaný posun môže považovať za prijateľný z klinického hľadiska, aktivujte za-
škrtávací rámček Check to approve Fusion pre potvrdenie.

2.

Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré vám poskytol správca nemocničnej siete (po-
zri str. 125).

3.

Ak stlačíte tlačidlo Next predtým, ako sa správne overí syntéza snímok, napr. pomocou
funkcií prekrytia (pozri str. 225), zobrazí sa systémová výzva.

Stlačte tlačidlo No a vizuálne overte presnosť syntézy za pomoci funkcií prekrytia.

4. Schváľte syntézu snímok tak, ako je to popísané vyššie, a stlačte znovu tlačidlo Next pre
pokračovanie.

Syntéza snímok - kosti a stent
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10.4 Syntéza implantovaných značiek
10.4.1 Nastavenie polohy a detekcia značiek

Všeobecné informácie

Ak chcete aktivovať korekciu aktuálnej polohy pacienta, označené značky definované na CT
snímkach počas definície implantovaných značiek (pozri str. 164) sa porovnajú s implantovanými
referenčnými značkami na röntgenových snímkach.
Nové a staré polohy značiek sa potom môžu spárovať, aby sa správne vypočítal požadovaný
posun.

Zobrazenia snímok - Syntéza implantovaných snímok

Syntéza snímok na základe značiek sa odporúča vtedy, keď je PTV pohyblivé vzhľadom na
štruktúru kostí pacienta.
Polohy implantovaných značiek sú označené na získaných röntgenových snímkach na mieste
zadefinovanom v nastaveniach pacienta (pozri str. 167). Poloha implantovaných značiek sa potom
môže spárovať s polohou aktuálnych implantovaných značiek na röntgenových snímkach, aby sa
mohol správne vypočítať korekčný posun.
Vyváženie obrazu snímok sa môže tiež upraviť, aby sa vylepšila syntéza snímok na základe
značiek (pozri str. 233).

Možnosti značiek

Obrázok 109 

Postup vykonania detekcie značiek

Kroky

1.

Ak chcete zjednodušiť automatickú detekciu značiek, upravte distribúciu úrovní šedej na
röntgenových snímkach pomocou ikony histogramu. Vyváženie obrazu je popísané na str.
str. 238. 
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Kroky

2.
Stlačte tlačidlo Automatic Marker Detection, aby sa umiestnili zelenou farbou označené
značky do správnej polohy. Vždy musíte overiť presnosť detegovaných polôh implantova-
ných značiek.

3.

Ak nie je na obidvoch röntgenových snímkach viditeľná značka, zobrazí sa príslušné hlá-
senie s výzvou na odstránenie značky, aby sa zabránilo nesprávnej syntéze snímok.

POZNÁMKA: Automatická detekcia značiek nie je možná, ak je definovaná iba jedna
implantovaná značka. 

Pozri str. 443.

Overte presnosť detegovaných polôh implantovaných značiek.

Rolovanie cez dostupné značky

Ak chcete rolovať cez zobrazené značky označené zelenou farbou, použite tlačidlá so šípkami.

• Aktuálne vybratá implantovaná značka sa zobrazí svetlozelenou farbou a označí sa pomocou
ID značky.

• Ďalšie implantované značky sa zobrazia tmavozeleným kruhom s krížom a tiež sa označia
pomocou ID značky.

Dostupné značky sa musia dôsledne posúdiť pomocou tlačidiel so šípkami. Ak chcete
zlepšiť zobrazenie, použite ikony zväčšovania (pozri str. 224).

Postup definovania nových značiek

Stlačte tlačidlo Define Marker, ak sa chcete vrátiť k definovaniu implantovaných značiek (pozri
str. 164).

Postup zmeny polohy značky

Kroky

1.
Ak chcete manuálne premiestniť označenú značku, vyberte ju v zobrazení pomocou kur-
zora, podržte ľavé tlačidlo myši a umiestnite značku nad príslušnú implantovanú značku
viditeľnú na röntgenovej snímke.

2.
Ak chcete presunúť všetky označené značky bez toho, aby ste zmenili ich vzájomný prie-
storový vzťah, stlačte tlačidlo Shift pattern, kliknite do zobrazenia kurzorom, podržte ľavé
tlačidlo myši a presuňte značky na požadované miesto.

Syntéza implantovaných značiek

234 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Kroky

3.
Zelené X naznačuje v každom prípade predchádzajúce miesto.

4. Ak chcete vrátiť značky na predchádzajúce miesto, stlačte tlačidlo Reset.

Postup vymazávania značiek

Stlačte tlačidlo Delete, ak chcete odstrániť aktuálne vybratú značku z údajov snímky.
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10.4.2 Syntéza implantovaných značiek - detekcia a syntéza značiek

Postup vykonania syntézy

Kroky

1. Nastavte polohu zelených označených značiek buď automaticky alebo manuálne tak, ako
je to popísané v časti str. 234.

2.

Stlačte tlačidlo Fuse Marker, aby sa mohol vypočítať výsledný posun medzi značkami
tak, ako sú označené na CT skenoch a tak, ako sú umiestnené na röntgenových sním-
kach.
Ak sa detegovaný vzor značiek nezhoduje so vzorom značiek v údajoch CT alebo ak boli
definované menej ako tri značky, použije sa ťažiskové párovanie.

3.

Výsledný posun je naznačený v oblasti Shift.

Ak sa použije zariadenie ExacTrac Robotics a vypočítaný posun prekračuje limity pre
odstup a/alebo naklonenie, tak sa maximálna hodnota, ktorú môže opraviť zariadenie
ExacTrac Robotics, zobrazí vedľa výsledku posunu (pozri str. 292).
Ak sa použije zariadenie PerfectPitch a vypočítaný posun prekračuje limity pre odstup a/
alebo naklonenie, tak sa maximálna hodnota, ktorú môže opraviť zariadenie Perfect-
Pitch, zobrazí vedľa výsledku posunu.

4. Overte, či je syntéza správna. Syntézu môžete kedykoľvek zrušiť, ak stlačíte tlačidlo Re-
set Fusion v oblasti Fusion.

5. Ak boli definované aspoň tri značky, vypočíta sa aj príslušný rotačný posun.

6.
Ak je zaškrtávací rámček Implanted Marker Fusion deaktivovaný na karte Tilt Module
vo všeobecných nastaveniach (pozri str. 121), syntéza implantovaných značiek vypočíta
iba translačný posun, bez ohľadu na počet použitých implantovaných značiek.

Schválenie syntézy

Potvrďte syntézu snímok (pozri str. 232).

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Overte, či sú implantované značky správne spárované v oboch súboroch snímok. Ak sa
použilo ťažiskové párovanie, párovanie nemusí byť správne, keďže vzor značiek sa nemusí
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zhodovať vo všetkých prípadoch. Korekcia ťažiska zahŕňa len translačné posuny; rotácie
sa nehodnotia.

Varovanie
Veľké korekčné posuny (napr. väčšie ako 10 mm) môžu naznačovať nesprávnu
automatickú syntézu. V takýchto prípadoch overte korekčný posun druhýkrát.
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10.5 Vyváženie obrazu a zvýšenie kontrastu

Všeobecné informácie

Funkcie vylepšenia vyváženia obrazu a kontrastu sa nachádzajú na niekoľkých obrazovkách a
dialógových oknách systému ExacTrac. Zatiaľ čo sa dostupné funkcie môžu líšiť, všeobecný
princíp je vo všetkých prípadoch rovnaký.

Vyváženie obrazu CT

Na určitých obrazovkách sprievodcu (napr. str. 164) sa zobrazenia snímok zobrazia tak, že
obsahujú histogram, ktorý umožňuje nastavenie distribúcie úrovní šedej pre údaje CT skenu.

Kroky

1.

Umiestnite kurzor na červeno-modrý histogram v zobrazení snímky, ktorú chcete upraviť.

2.

Existujú tri spôsoby nastavenia kontrastu snímok:
• Podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a posuňte kurzor, alebo
• Podržte rolovacie tlačidlo a posuňte kurzor, alebo
• Dvojitým kliknutím na graf obnovíte vyváženie obrazu tak, aby zahŕňalo celý rozsah in-

tenzít.
Poloha čiary modrého grafu sa líši v závislosti od definovanej úrovne šedej.

Takýmto spôsobom je možné vylepšiť viditeľnosť a kontrast anatomických štruktúr pre všetky tri
zobrazené snímky, čo uľahčuje používateľovi rozpoznanie dôležitých funkcií.

Histogramy pre vyváženie obrazu röntgenových snímok

Pri získavaní röntgenových snímok sa automaticky zobrazia nasledujúce informácie histogramu:

Komponent Funkcia

Na ľavej strane zobrazenia snímky sa zobrazí žltý histogram:
• Toto naznačuje pôvodnú distribúciu úrovní šedej získanej röntge-

novej snímky a tiež intenzitu röntgenového lúča použitého na zí-
skanie snímky.

• Úroveň blízka ľavej strane histogramu naznačuje, že energia lúča
bola príliš nízka (nedostatočná expozícia), takže snímka je príliš
tmavá a nevykazuje dostatočné informácie na podporu presného
nastavenia polohy pacienta.

• Úroveň blízka pravej strane histogramu naznačuje, že energia lúča
bola príliš vysoká (nadmerná expozícia), takže snímka je príliš
svetlá, aby mohla zobrazovať požadované informácie.

Na pravej strane zobrazenia snímky sa zobrazí červený histogram:
• Zobrazuje aktuálnu distribúciu úrovní šedej na snímke potom, ako

systém automaticky aplikoval adaptívnu ekvalizáciu histogramu
obmedzenú na kontrast (CLAHE).

• Tento histogram umožňuje ďalšiu úpravu distribúcie úrovní šedej
na röntgenovej snímke v prípade potreby (pozri str. 239).

Vyváženie obrazu a zvýšenie kontrastu
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Nastavenie kontrastu röntgenovej snímky

Pre vylepšené zobrazenie môžete nastaviť kontrast získaných snímok pomocou posuvníka.

Obrázok 110 
• Vo väčšine prípadov je možné dosiahnuť najlepší výsledok nastavením posuvníka do stredu

rozsahu.
• Ak sa posuvník umiestni úplne doprava, kontrast bude najvyšší.
• Ak sa posuvník umiestni úplne doľava, neaplikuje sa vôbec žiadne vylepšenie kontrastu.

Vyváženie obrazu röntgenových snímok - Nastavenie úrovní šedej

Kroky

1. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo aktivácie, ktoré je súčasťou softvéru, aby ste aktivovali
funkcie vyváženia obrazu.

2. Umiestnite kurzor na červený histogram napravo od zobrazenia snímky, ktorú chcete
upraviť.

3.

Upravte zobrazenie snímky:
• Podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a posuňte kurzor, alebo
• Podržte rolovacie tlačidlo a posuňte kurzor, alebo
• Pomocou pravého tlačidla myši vyberte požadovanú oblasť, ktorú chcete vylepšiť.

Polohy čiar grafu sa líšia v závislosti od definovanej úrovne šedej.
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11 KOREKCIA CT S
KUŽEĽOVÝM LÚČOM

11.1 Pracovné toky CT s kužeľovým lúčom
11.1.1 Pracovný tok len s kužeľovým lúčom (bez röntgenového lúča)

Pohyb ležadla o viac ako 30°

Pri pohyboch ležadla, kde uhol ležadla prekročí viac ako 30°, sa systém ExacTrac správa ako
monitorovací systém:
• Automatické nastavenie polohy už nie je možné.
• Všetky infračervené lišty vzdialeností - okrem vertikálnych rotácií - sú deaktivované. Zobrazí sa

vertikálna rotácia, aby mohol používateľ prejsť na nasledujúci uhol ležadla vrátane možných
vertikálnych korekcií syntézy s kužeľovým lúčom.

Pohyb ležadla s uhlom menším ako 30 stupňov:

Obrázok 111 
Pohyb ležadla s uhlom väčším ako 30 stupňov:
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Obrázok 112 
Musíte overiť korekciu použitú pre ležadlo pomocou externého postupu IGRT. Po vykonaní
syntézy CBCT-CT systém zobrazí pripomenutie overenia.

Obrázok 113 

Varovanie
Pri použití systému ExacTrac bez röntgenového lúča, ale s licenciou pre kužeľový lúč
(pracovný tok len s kužeľovým lúčom) sa dôrazne odporúča overiť korekciu použitú pre
ležadlo pomocou externého postupu IGRT.

Pracovné toky CT s kužeľovým lúčom
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Príklad pracovného toku pre CBCT bez röntgenového lúča

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 Kombinovaný pracovný tok s kužeľovým a röntgenovým lúčom

Všeobecné informácie

• V systéme nie je vopred definované poradie, ktorou korekciou by ste mali začať (röntgenový
lúč alebo CBCT). CBCT sa nemôže použiť ako overenie, ale môžete ho vykonať pomocou
röntgenového lúča.

• Bez ohľadu na váš výber v Nastaveniach pacienta v možnosti Force Verification after initial
X-ray Correction a bez ohľadu na ktorúkoľvek predtým vykonanú röntgenovú korekciu systém
vždy vyžaduje röntgenovú korekciu po korekcii s kužeľovým lúčom pred zobrazením stavu OK.

• Pri overení korekcie s kužeľovým lúčom pomocou röntgenového lúča vždy majte na pamäti, že
sa poloha overuje na základe anatómie kostí, čo nemusí odzrkadľovať syntézu CBCT na
základe mäkkého tkaniva. V tomto prípade však röntgenové overenie stále slúži ako kontrola
hodnovernosti posunu aplikovaná korekciou CBCT. Ignorovanie posunu overenia zisteného
röntgenovým lúčom stále vedie k zobrazeniu stavu OK na obrazovke nastavenia polohy.
Môžete tiež zvýšiť prahovú hodnotu pre syntézu röntgenového lúča v Nastaveniach pacienta
pre tohto konkrétneho pacienta.

Počas CBCT zobrazovania nezískavajte röntgenové lúče zo systému ExacTrac. Môže to
negatívne ovplyvniť kvalitu snímok CBCT.

Pracovné toky CT s kužeľovým lúčom
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Príklad pracovného toku pre CBCT s röntgenovým lúčom

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…“

Obrázok 115 
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11.2 Importovanie CT s kužeľovým lúčom

Všeobecné informácie

Po predbežnom nastavení polohy pacienta môžete vykonať CT korekciu polohy pacienta s
kužeľovým lúčom (CBCT), ak ste si zakúpili licenciu pre túto funkciu.
Systém umožňuje jednu CBCT korekciu pre jedno izocentrum.

Pripravený pre CBCT

Obrázok 116 
Pre aktiváciu stlačte tlačidlo Cone Beam Correction na karte IR Positioning.

Importovanie CT s kužeľovým lúčom
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Postup importovania CT s kužeľovým lúčom

Kroky

1.

Po zadaní pracovného toku CBCT systém ExacTrac vykoná kontrolu spojenia s R&V. Po
úspešnom teste pripojenia môže pracovný tok pokračovať.
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Kroky

2.

Keď je pacient v konečnej polohe na snímanie CBCT, kliknite na možnosť Store Position
and Start Import, aby sa spustilo importovanie a aby sa uložilo snímanie pacienta. Pri
ukladaní polohy musí byť pacient v konečnej polohe na snímanie CBCT, pretože posun
korekcie sa aplikuje vzhľadom na túto polohu.

Uložte polohu snímania pacienta ihneď (do 30 sekúnd) po spustení snímania CBCT na
OBI. Zabezpečí to, že systém ExacTrac uloží správnu infračervenú polohu.
Počas importovania systém ExacTrac zobrazí živé video v ľavom hornom rohu stránky,
kde sa zobrazuje pacient na vyšetrovacom ležadle.

3.

Po spustení importovania a uložení polohy monitorujte polohu pacienta. Po spustení im-
portovania sa v dialógovom okne zobrazí Waiting for CBCT...
V pravej časti obrazovky sa zobrazia indikátory pre nastavenie polohy, pričom sa zobrazí
odchýlka z uloženej polohy snímania. Indikátory pomáhajú sledovať všetky pohyby pa-
cienta alebo vyšetrovacieho ležadla počas importu. Keď sa prekročia vopred definované
prahové hodnoty pre posuny a rotácie, zobrazí sa výstražné hlásenie.
Informácie o výnimke nájdete v časti str. 249.

Importovanie CT s kužeľovým lúčom
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Kroky

4.

Pri úspešnom importovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Po úspešnom importovaní sa aktivuje tlačidlo Next a môžete prejsť na možnosť VOI Defi-
nition.
POZNÁMKA: Systém ExacTrac neodstráni údaje o kužeľovom lúči po importovaní z pô-
vodného systému. Údaje sa ešte stále dajú použiť v pôvodnom prostredí. 

Potenciálne výnimky a chyby

Počas importovania dátového súboru CBCT môžu vzniknúť problémy s pripojením k systému
R&V, ako aj ďalšie chyby pripojenia. Ak všetko funguje podľa očakávania, pracovný tok je
zobrazený v 4 krokoch vyššie. Napriek tomu pri poruchách počas importovania majú používatelia
možnosť opätovne importovať údaje CBCT do systému ExacTrac bez toho, aby museli znovu
spustiť pracovný tok alebo snímanie.
Pacient by mal zostať v polohe snímania rovnako ako pri bežnom pracovnom toku.

Bezpečnostná poznámka

Varovanie
Pacient musí zostať v rovnakej polohe na ležadle počas celého postupu.

Odchýlka zobrazovania OBI

Po použití systému ExacTrac pre predbežné nastavenie polohy si v niektorých prípadoch OBI
vyžaduje centrovanie ležadla pred spustením snímania CT s kužeľovým lúčom, aby sa zabránilo
akýmkoľvek kolíziám.
V tejto situácii sa odporúčaný pracovný tok mierne líši od toho, ktorý nemá centrovanie ležadla:

Kroky

ExacTrac Vyšetrovacia konzola Varian

1. Predbežne nastavte polohu pacienta tak
ako zvyčajne.
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Kroky

2.
Stlačte tlačidlo Cone Beam Correction čím
prejdete na stránku Nastavenia CT s kuže-
ľovým lúčom.

3. Vykonajte centrovanie ležadla.

4. Spustite snímanie CT s kužeľovým lúčom.

5. Stlačte tlačidlo Store Position and Start
Import.

6. Uložte CBCT do vyšetrovacej konzoly.

7. Stlačte tlačidlo Restore Couch.

8. Definujte VOI pre CT s kužeľovým lúčom.

9. Vykonajte CT s kužeľovým lúčom/syntézu
CT.

Po vykonaní kroku 7 lišta odchýlok zobrazí odchýlku počas importovania (ako je to zobrazené na
Obrázok 117).
Tento obrázok zobrazuje bočnú odchýlku 69,19 mm počas importovania. Dôvodom je, že
izocentrum fantómu je umiestnené bočným smerom. Takže pri predbežnom nastavení polohy je
ležadlo ~7 cm mimo stredu. Vo väčšine prípadov OBI vycentruje ležadlo pred snímaním CBCT,
aby sa zabránilo akýmkoľvek kolíziám. Po snímaní OBI posunie ležadlo späť do predchádzajúcej
polohy, výsledkom čoho je odchýlka na lište vzdialenosti. 

Obrázok 117 
Systém ExacTrac deteguje výskyt odchýlky zobrazovania OBI, potlačí varovanie o zmene polohy
pacienta, ale poskytne varovanie (uvedené nižšie), ktoré vám pripomenie výskyt odchýlky
zobrazovania a požiada vás, aby ste sa uistili, že ste uložili polohu odchýlky a nie polohu
predbežného nastavenia polohy. V opačnom prípade bude vaše nastavenie polohy posunuté o
69,19 mm.

Importovanie CT s kužeľovým lúčom
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Obrázok 118 
Z týchto dôvodov spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča, aby ste najprv spustili snímanie CBCT v
OBI a následne ihneď (do 30 sekúnd) kliknite na možnosť Store Position and Start Import.
Ak ste urobili niečo nesprávne počas uloženia polohy snímania, zrušte sprievodcu a znovu ju
zadajte.
Pre používateľov Novalis Tx:
Po snímaní musíte na OBI stlačiť tlačidlo Accept a Export Scan. Spustí sa exportovanie do ARIA
a je potrebné na importovanie zo systému ExacTrac.
Pre používateľov TrueBeam:
Po snímaní musíte na OBI stlačiť tlačidlo Save Match. Tlačidlo Save Match spustí vytvorenie
súboru RT Structure Set pre získané CBCT, ktoré je potrebné pre importovanie zo systému
ExacTrac.
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11.3 Definovanie VOI pre CT s kužeľovým lúčom

Všeobecné informácie

Syntézu snímok môžete zlepšiť jej obmedzením na objem záujmu (VOI) v rámci skenu CT s
kužeľovým lúčom, ktorý zahŕňa PTV a okolité štruktúry.

Definícia VOI pre CT s kužeľovým lúčom

Č. Komponent Funkcia/použitie

① Cone-Beam-CT Content
Time

Zobrazuje čas, kedy sa získalo CBCT (rovnaký čas ako na
OBI)

② Crosshair Umožňuje navigáciu cez objem CBCT

③ Show Reference Set Navŕši plánovanie CT

Postup definovania VOI

Kroky

1. V každej zobrazenej snímke sa zobrazí modrý rámček. Myšou kliknite na okraj každého
rámčeka a potiahnite ho tak, aby zahŕňal anatomickú oblasť, na ktorú chcete zaostriť.

2. Kliknite na tlačidlo Next, ak ste s výsledkom spokojný.

Definovanie VOI pre CT s kužeľovým lúčom
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11.4 CT s kužeľový lúčom/syntéza CT

Všeobecné informácie

Musí byť k dispozícii dátový súbor pre CT s kužeľovým lúčom pre pacienta s predbežne
nastavenou polohou. V tomto dátovom súbore je známa poloha izocentra lineárneho urýchľovača.
Aby sa mohla vyrovnať poloha pacienta, musí sa vypočítať registrácia dátového súboru pre CT s
kužeľovým lúčom s údajmi o plánovaní CT. Ak použijete algoritmus registrácie 6DOF, je možné
vypočítať polohu a tiež orientáciu pacienta na ležadle.
Tento algoritmus je celkom podobný algoritmu registrácie pre röntgenový lúč a DRR. Znovu sa
použije prístup na základe snímok, v ktorom sa používajú voxely z CT s kužeľovým lúčom a
dátového súboru CT. Namiesto použitia prostriedku podobnosti na základe okrajov dátového
súboru sa však v tomto prípade použijú vzájomné informácie. Ide o dobre známy a veľmi stabilný
prostriedok podobnosti. Okrem toho je vďaka prístupu s viacnásobným rozlíšením algoritmus
registrácie tiež veľmi rýchly. Pre registráciu CT s kužeľovým lúčom nie je k dispozícii automatická
predbežná syntéza 3DOF. Ak odchýlka medzi dátovými súbormi CT a CBCT prekračuje
stanovené limity a automatická syntéza snímok 6DOF zlyhá, musí sa vykonať manuálna
predbežná syntéza tak, ako je to popísané na str. 257.

Syntéza a detekcia posunu

① ②

Obrázok 119 

Č. Komponent

① Zobrazenie syntézy snímok (osové)

② Zobrazenie s lupou
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11.4.1 Zobrazenia snímok

Zobrazenia snímok

Zobrazia sa štyri zobrazenia, ktoré obsahujú CT snímky a CBCT snímky na vykonanie syntézy.
Každý CT rez je zobrazený v rovnakom uhle ako zodpovedajúca rekonštrukcia CBCT rezu. Toto
umožňuje presné porovnanie a zabraňuje tomu, aby sa otočenie pacienta neúmyselne
interpretovalo ako translačná chyba.
Definovaný objem záujmu je označený modrým štvorcom. Snímky sú prekryté (pozri str. 255).
Podobné vnútorné štruktúry sa potom môžu spárovať, aby sa správne vypočítal požadovaný
posun.

Úprava zobrazenia snímky

Možnosti

Na upravenie zväčšenia
každého zobrazenia, použite tlačidlá priblíženia.

Ak chcete zväčšiť aktuálne
zobrazenie na celú obra-
zovku,

použite tlačidlo pre celú obrazovku.

Na navigáciu cez objem
CBCT, aktivujte možnosť Use Crosshair.

Na zobrazenie obrysov ob-
jektu vymedzených v im-
portovaných CT snímkach,

aktivujte možnosť Show Contours.
Dodatočné štítky pre každý objekt s obrysmi sa môžu zo-
braziť tak, že vyberiete možnosť Show Labels.

Úprava obrazového vyváženia

Použite obrazové vyváženie pre zvýšenie kvality snímok. Ak ho nepoužijete, môže to spôsobiť
horšiu presnosť syntézy.

Možnosti

Na aktiváciu histogramov
obrazového vyváženia, použite tlačidlo pre obrazové vyváženie (pozri str. 238).

Ak chcete, aby sa obrazové vyváženie bralo do úvahy počas syntézy, aktivujte možnosť Use
Windowing for Automatic Fusion. V opačnom prípade sa použije iba na vylepšenie zobrazenia
snímok.

Postup schválenia syntézy

Po dokončení syntézy snímok a vizuálnom overení presnosti môžete aktivovať zaškrtávací
rámček Approve (pozri str. 262), aby bolo možné potvrdiť výsledky, napr. na účely fakturácie.

CT s kužeľový lúčom/syntéza CT
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11.4.2 Možnosti prekrytia snímok

Všeobecné informácie

Zobrazenie snímok sa môže upraviť pomocou rôznych funkcií prekrytia, čo zjednodušuje
porovnanie údajov snímok a vyhodnotenia syntézy (pozri str. 255).
Nové a staré polohy kostí sa potom môžu spárovať, aby sa správne vypočítal požadovaný posun.

Vzorové snímky

① ② ③

Obrázok 120 

Možnosti prekrytia

Obrázok 121 

Funkcie prekrytia snímok

Možnosť

ConeBeam - CT

Upraví zobrazenie tak, aby sa zobrazilo viac alebo menej
z nasledovného:
• CT s kužeľovým lúčom, alebo
• CT snímka

Add ① Navŕši snímku CT s kužeľovým lúčom na CT snímku.
Obidve snímky sa zobrazia v stupnici šedej.

Amber/Blue ② Navŕši snímku CT s kužeľovým lúčom (zobrazená mo-
drou) na CT snímku (zobrazená jantárovou žltou).
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Možnosť

Spyglass ③

Zobrazí časť CBCT snímky pre jednoduchšie porovnanie
s CT snímkou v pravom hornom zobrazení snímky.
• Lupu môžete posunúť podržaním ľavého tlačidla myši

a potiahnete ju podľa potreby.
• Môžete zmeniť aj veľkosť lupy tak, že podržíte ľavé tla-
čidlo myši a potiahnete okraj rámu lupy pomocou kur-
zora myši.

Bezpečnostné poznámky

Funkcie prekrytia snímok sa musia použiť na overenie presnosti syntézy v obidvoch
zobrazeniach snímok, najmä ak snímky obsahujú sériu podobných štruktúr, ako sú stavce.

Varovanie
Nevykonajte vyšetrenie pacienta, kým nie je možná presná syntéza snímok.

CT s kužeľový lúčom/syntéza CT
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11.4.3 Manuálna syntéza

Všeobecné informácie

Keď vykonáte syntézu aktuálneho CBCT skenu s pôvodným CT skenom, systém ExacTrac
vypočíta posun v súradnicovom systéme ExacTrac.
Manuálna syntéza snímok sa môže vykonať samostatne alebo ako príprava pre následnú
automatickú syntézu.

Postup vykonania manuálnej syntézy

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Manual v oblasti Fusion.

2. Pomocou funkcie prekrytia snímok (pozri str. 255) zlepšíte viditeľnosť.
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Kroky

3.

Ak umiestnite kurzor myši do stredu zobrazenia, ikona ruky ① vám umožní potiahnuť
snímku podľa potreby.

①

Ak umiestnite kurzor myši na okraj zobrazenia (do stredu), kurzor sa zobrazí ako šípka
②. Pri každom kliknutí ľavým tlačidlom myši sa na syntézu aplikuje malý posun. Smer
šípky udáva smer posunu. Veľkosť translačného posunu aplikovaného pri každom kliknutí
myšou závisí od aktuálnej úrovne priblíženia. Čím väčšie je priblíženie, tým je posun
menší.

②

Ak umiestnite kurzor myši do rohu zobrazenia, kurzor sa zobrazí ako zakrivená šípka ③.
Pri každom kliknutí ľavým tlačidlom myši sa na syntézu aplikuje malé otočenie. Šípka oz-
načuje smer otáčania vo vybranom zobrazení.

③

4. Keď upravíte jeden súbor snímok, vykonajú sa zodpovedajúce zmeny v ďalšom súbore
snímok, čím sa zabezpečí, že obidve zobrazenia budú vo vzájomnom vzťahu.

CT s kužeľový lúčom/syntéza CT
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Kroky

5.

Translačný posun, ktorý je výsledkom syntézy, je označený v oblasti Shift.

Syntézu môžete kedykoľvek zrušiť, ak stlačíte tlačidlo Reset v oblasti Fusion. Manuálna
aj automatická syntéza sú teraz znovu k dispozícii na výber.
Možnosť Display Shift including Offset teraz umožňuje zobrazenie výsledku syntézy
spolu alebo bez akejkoľvek existujúcej odchýlky zobrazovania OBI.
Ak sa použije zariadenie ExacTrac Robotics a vypočítaný posun prekračuje limity pre
odstup a/alebo naklonenie, tak sa maximálna hodnota, ktorú môže opraviť zariadenie
ExacTrac Robotics, zobrazí vedľa výsledku posunu (pozri str. 292).
Ak sa použije zariadenie PerfectPitch a vypočítaný posun prekračuje limity pre odstup a/
alebo naklonenie, tak sa maximálna hodnota, ktorú môže opraviť zariadenie Perfect-
Pitch, zobrazí vedľa výsledku posunu.

6. Použite funkcie prekrytia snímok (pozri str. 255), aby ste mohli overiť, či je manuálna syn-
téza správna.

7. Keď sa vypočítaný posun môže považovať za prijateľný z klinického hľadiska, môžete ak-
tivovať možnosť Check to approve Fusion pre schválenie (pozri str. 262).

8. Stlačte tlačidlo Next, aby sa aplikoval korekčný posun pre vyšetrovacie ležadlo.

Bezpečnostné poznámky

Funkcie prekrytia snímok sa musia použiť na overenie presnosti syntézy v obidvoch
zobrazeniach snímok, najmä ak snímky obsahujú sériu podobných štruktúr, ako sú stavce.

Varovanie
Nevykonajte vyšetrenie pacienta, kým nie je možná presná syntéza snímok.

Varovanie
Výsledky automatickej syntézy snímok nie sú vždy správne. Z rôznych dôvodov je vždy
možné, že automatická syntéza snímok nevygeneruje platný výsledok. Nedodržanie
dôkladnej kontroly správnosti výsledkov každej syntézy spôsobí smrť alebo vážne
zranenie pacientov. Ak nemôžete potvrdiť, či je syntéza snímok správna, nesmiete
pokračovať vo vyšetrovaní.

Varovanie
Veľké korekčné posuny (napr. väčšie ako 10 mm) môžu naznačovať nesprávnu
automatickú syntézu. V takýchto prípadoch overte výsledok syntézy druhýkrát.

Varovanie
Veľké korekčné posuny (napr. väčšie ako 20 mm) môžu naznačovať chybu, ktorá sa
vyskytla počas importovania. V takýchto prípadoch skontrolujte hodnovernosť výsledného
korekčného posunu.

Varovanie
Pri práci s cieľmi v oblasti chrbtice sa uistite, že registrácia snímky nie je posunutá o jeden
stavec v kraniálnom alebo v kaudálnom smere. Dôsledne skontrolujte rebrá alebo inú
viditeľnú anatómiu, aby ste sa uistili, že sú zhodné v oboch objemoch, CT s kužeľovým
lúčom a CT.
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POZNÁMKA: Ak máte pochybnosti o presnosti syntézy snímok, môžete overiť polohu pacienta s
nekomplanárnou polohou ležadla. Kvôli otočenému ležadlu budete mať iné zobrazenie anatómie,
čo je často užitočné pre vylúčenie chýb syntézy. 

CT s kužeľový lúčom/syntéza CT
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11.4.4 Automatická syntéza

Všeobecné informácie

Keď vykonáte syntézu aktuálneho CBCT skenu s pôvodným CT skenom, systém ExacTrac
vypočíta posun v súradnicovom systéme ExacTrac.
Manuálna syntéza snímok sa môže vykonať ako príprava pre následnú automatickú syntézu.
Ak je to potrebné, pre syntézu sa môže definovať konkrétny objem záujmu (pozri str. 252).

Postup vykonania automatickej syntézy

Kroky

1. Stlačte tlačidlo Automatic v oblasti Fusion.

2. Systém teraz automaticky upraví polohu CT rezu tak, aby sa zhodoval s rekonštrukciu
CBCT rezu.

3.

Translačný posun, ktorý je výsledkom syntézy, je označený v oblasti Shift.

Syntézu môžete kedykoľvek zrušiť, ak stlačíte tlačidlo Reset v oblasti Fusion. Manuálna
aj automatická syntéza sú teraz znovu k dispozícii na výber.
Možnosť Display Shift including Offset teraz umožňuje zobrazenie výsledku syntézy
spolu alebo bez akejkoľvek existujúcej odchýlky zobrazovania OBI.
Ak sa použije zariadenie ExacTrac Robotics a vypočítaný posun prekračuje limity pre
odstup a/alebo naklonenie, tak sa maximálna hodnota, ktorú môže opraviť zariadenie
ExacTrac Robotics, zobrazí vedľa výsledku posunu (pozri str. 292).
Ak sa použije zariadenie PerfectPitch a vypočítaný posun prekračuje limity pre odstup a/
alebo naklonenie, tak sa maximálna hodnota, ktorú môže opraviť zariadenie Perfect-
Pitch, zobrazí vedľa výsledku posunu.

4. Použite funkcie prekrytia snímok (pozri str. 255), aby ste mohli overiť, či je manuálna syn-
téza správna.

5. Keď sa vypočítaný posun môže považovať za prijateľný z klinického hľadiska, môžete ak-
tivovať možnosť Check to approve Fusion pre schválenie (pozri str. 262).

6. Stlačte tlačidlo Next, aby sa aplikoval korekčný posun pre vyšetrovacie ležadlo.
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11.4.5 Schválenie syntézy

Postup schválenia syntézy

Kroky

1. Ak sa vypočítaný posun môže považovať za prijateľný z klinického hľadiska, aktivujte za-
škrtávací rámček Check to approve Fusion pre potvrdenie.

2.

Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré vám poskytol správca nemocničnej siete (po-
zri str. 125).

3.

Ak stlačíte tlačidlo Next predtým, ako sa správne overí syntéza snímok, napr. pomocou
funkcií prekrytia (pozri str. 255), zobrazí sa systémová výzva.

Stlačte tlačidlo No a vizuálne overte presnosť syntézy za pomoci funkcií prekrytia.

4. Schváľte syntézu snímok tak, ako je to popísané vyššie a znovu stlačte tlačidlo Next pre
pokračovanie (pozri str. 262).

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Veľké korekčné posuny (napr. väčšie ako 10 mm) môžu naznačovať nesprávnu
automatickú syntézu. V takýchto prípadoch overte korekčný posun druhýkrát.

CT s kužeľový lúčom/syntéza CT
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12 APLIKOVANIE
KOREKČNÉHO POSUNU

12.1 Úvod ku korekčnému posunu

Všeobecné informácie

Po korekcii/overení pomocou röntgenového žiarenia alebo CT s kužeľovým zväzkom lúčov sa
výsledok pre Shift zobrazí v pravom dolnom zobrazení značky na karte IR Positioning. Systém
ExacTrac tiež udáva, či sa posun aplikoval alebo nie. Pri aplikovaní posunu sa výpočet polohy
pacienta pomocou IČ aktualizuje na detegovaný posun z korekcie/overenia.
Čakajúci posun sa môže kompenzovať na karte IR Positioning.
POZNÁMKA: Hodnoty zobrazené v indikátoroch polohy sa môžu mierne líšiť od hodnôt
zobrazených vo výsledku Shift. Je to kvôli tomu, že pravidlo pre lineárny urýchľovač (pozri str.
323) sa môže líšiť v závislosti od vašej inštalácie. 

POZNÁMKA: Ak používate zariadenie ExacTrac Robotics, hodnoty v lineárnom urýchľovači
Varian a v systéme ExacTrac sa môžu mierne líšiť, pretože lineárny urýchľovač nemá žiadne
informácie o zariadení Robotics a o jeho náklone ležadla. 
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Karta IR Positioning (čakajúci posun)

①

Obrázok 122 

Č. Komponent

①
Výsledok posunu
POZNÁMKA: Vertikálna uhlová odchýlka sa vypočíta s ohľadom na plánovaný uhol ležad-
la alebo pre počiatočnú korekciu röntgenového žiarenia na 0°. 

POZNÁMKA: Možno bude potrebné vyrovnať uhol ležadla manuálne. Spoločnosť Brainlab
odporúča vyrovnať uhol ležadla, kým uhol ležadla v systéme ExacTrac zobrazuje plánovaný uhol
ležadla. Ak sa správny lúč vyberie v systéme ExacTrac, indikátor posunu pre uhol ležadla zobrazí
OK. 

POZNÁMKA: Uistite sa, že portál nezakrýva infračervené značky, pretože by systém ExacTrac
nemusel byť schopný vykonať automatické nastavenie polohy. Ak je to potrebné, otočte portál. 

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Veľké korekčné posuny (napr. väčšie ako 10 mm) môžu naznačovať nesprávnu
automatickú syntézu. V takýchto prípadoch overte korekčný posun druhýkrát.

Varovanie
Veľké korekčné posuny (napr. väčšie ako 20 mm) môžu naznačovať chybu, ktorá sa
vyskytla počas importovania. V takýchto prípadoch skontrolujte hodnovernosť výsledného
korekčného posunu.

Úvod ku korekčnému posunu
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Varovanie
Pohyby ležadla sa musia vždy vykonať na základe uhla ležadla zobrazeného systémom
ExacTrac (NIE na základe uhla ležadla zobrazeného lineárnym urýchľovačom).

Varovanie
Vždy musíte vybrať aktuálne pole/lúč, aby bol systém ExacTrac informovaný o uhle
ležadla, ktorý sa používa pre aktuálne pole (pozri Obrázok 90). Ak tak urobíte, systém
ExacTrac vygeneruje OK na lište vzdialenosti pre uhol ležadla hneď, keď sa ležadlo
posunie do správneho plánovaného uhla ležadla.

Ak sa infračervená kamera nepripojí do desiatich sekúnd, zobrazí sa varovanie. Pacienta
nevyšetrujte, ak k tomuto dôjde.

Varovanie
Počas automatického nastavenia polohy ležadla musí mať operátor jasný výhľad na
pacienta. Spoločnosť Brainlab odporúča, aby operátor vykonal tento krok z ambulancie
alebo aby mal neobmedzený výhľad na pacienta za pomoci dodatočného video
monitorovania.

Varovanie
Indikátory polohy a uhla zobrazia hodnoty súradnicového systému pacienta v súlade s IEC
61217. Hneď, keď sa stôl vytočí z predvolenej polohy, hodnoty udávané súradnicovým
systémom pacienta sa budú líšiť od tých, ktoré udáva súradnicový systém lineárneho
urýchľovača.

Varovanie
V prípade nesprávneho nastavenia pacienta okolo osi rotácie stola, ktoré sa deteguje
počas korekcie röntgenového žiarenia sa uistite, že následné uhly stola pre vyšetrovacie
polia s plánovaným uhlom ležadla iným ako 0° sa vyrovnajú na základe zobrazeného uhla
ležadla systému ExacTrac. Preto musí operátor vyrovnať uhly ležadla v súlade so
zobrazeným uhlom ležadla systému ExacTrac. Príklad:
• Vyšetrovací stôl je v uhle 0°
• Systém ExacTrac deteguje chybu nastavenia uhla pacienta +2°
• Systém ExacTrac posunie uhly pacienta na 0° -> Vyšetrovací stôl zobrazuje -2°
• Vyšetrovacie pole s plánovaným uhlom 30°: Používateľ musí nastaviť stôl na základe

zobrazeného uhla ležadla systému ExacTrac na 30° -> Vyšetrovací stôl zobrazuje 28°

Varovanie
Nestlačte tlačidlá pre aktiváciu pohybov na konzole ExacTrac alebo ručnom ovládači
ExacTrac, aby sa neaktivovali pohyby pacienta počas MV alebo kV so zapnutým lúčom.

Ďalšie kroky

Kroky

1.
Ak sa vyžadovala veľká korekcia posunu, musíte vykonať overenie röntgenového žiarenia
(pozri str. 271) tak, ako to určuje ikona Proceed with Verification v pravej hornej časti
obrazovky.

2. V opačnom prípade sa zobrazí ikona OK a môžete potom priamo pokračovať s vyšetre-
ním pacienta.

3. Počas vyšetrenia môžete vykonať overenie röntgenového žiarenia (pozri str. 271), aby sa
zabezpečila priebežná presnosť nastavenia polohy.

Varovanie
Vyšetrenie by sa malo vykonať len vtedy, ak je zobrazená ikona OK.

APLIKOVANIE KOREKČNÉHO POSUNU
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Bezpečnostné poznámky

Z bezpečnostných dôvodov nemôže systém ExacTrac aktualizovať uhol podpory pacienta
na konzole lineárneho urýchľovača o viac ako 5°.

POZNÁMKA: Systém krížovo skontroluje veľkosť pohybu nezávislého od signálu IČ kamery pre
diaľkový pohyb ležadla. Ak rozdiel medzi cieľovým posunom a odhadovaným posunom prekročí
faktor 2 alebo absolútnu hodnotu 10 cm, pohyb ležadla sa ihneď zastaví. 

POZNÁMKA: Pre zariadenie Robotics 2 je vertikálny rozsah posunu obmedzený v súlade s
definovanými prahovými hodnotami, ak sa aktivuje na diaľku. Hodnoty je možné prispôsobiť a
nastaviť štandardne na 5 cm (merané na každom konci Horná časť ležadla pre zobrazovanie,
vrátane Bezrámové rozšírenie). 

POZNÁMKA: Maximálne povolené diaľkové pohyby ležadla (z konzoly) sú definované na 50 mm
(štandardne). 

Úvod ku korekčnému posunu
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12.2 Aplikovanie posunu pre lineárne urýchľovače
Varian

Ako sa má aplikovať korekčný posun

Kroky

1.

Uistite sa, že možnosť Press Enable Button alebo Low Accuracy je uvedená v pravej
hornej časti obrazovky.

POZNÁMKA: Pre zariadenie Robotics 2.0: zobrazené tlačidlo len udáva, že pohyb sa mô-
že aktivovať z riadiacej miestnosti, a to dokonca aj vtedy, keď nemáte konzolu ExacTrac,
ale máte druhý ručný ovládač ExacTrac. 

2.

Vyrovnajte ležadlo:
• Pre ležadlá Varian Exact/ETR stlačte tlačidlá pre aktivovanie na konzole ExacTrac ale-

bo ovládači Brainlab v riadiacej miestnosti (ak je pohyb mimo ambulancie povolený),
alebo stlačte tlačidlo aktivovania na ovládači ležadla, aby sa aktivoval automatický po-
hyb ležadla. (pozri str. 73).

• V prípade lineárnych urýchľovačov TrueBeam pozri str. 205.
• Ak sa uhol ležadla nevyrovná automaticky, posuňte ležadlo manuálne podľa informácií,

ktoré udávajú indikátory posunu (pozri str. 196).

3.
Ak je váš systém vybavený automatickým nastavovaním polohy ležadla a zariadením
ExacTrac Robotics, rotačné posuny sa aplikujú ešte pred translačnými posunmi (pozri
str. 290).

4.

Po takomto nastavení ležadla overte nasledovné na karte Marker View:
• Oranžový krížik označujúci izocentrum vyšetrenia je umiestnený v strede modrého nit-

kového kríža lineárneho urýchľovača.
• Poloha telesných značiek definovaná v údajoch snímky (modré krížiky) sa zhoduje s

polohou telesných značiek pripevnených na pacientovi (červené guľôčky).
POZNÁMKA: V prípade posunutia kože sa napríklad poloha telesných značiek pripevne-
ných na pacientovi môže mierne odchýliť od polôh telesných značiek v údajoch snímky,
hoci je pacient umiestnený v izocentre. 

5.

Overte, či sú ikony OK alebo Proceed with Verification zobrazené v pravej hornej časti
obrazovky. Tieto ikony sa zobrazia, keď:
Odchýlka medzi izocentrom vyšetrenia a izocentrom lineárneho urýchľovača je menšia
ako prahová hodnota presnosti pre vybraný referenčný systém (pozri str. 197).
Presnosť bola zachovaná aspoň po dobu piatich sekúnd.
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Systém Robotics

Ak je zariadenie ExacTrac Robotics konfigurované pre váš systém, uhly náklonu (translačné a
rotačné odchýlky) sa môžu opraviť tak, ako je to popísané v časti str. 290.

Kontrola hodnovernosti pohybu ležadla pre ležadlá Varian Exact/ETR

Pri aktivovaní diaľkového pohybu ležadla pre ležadlá Varian Exact/ETR systém ExacTrac vykoná
kontrolu hodnovernosti, aby sa overilo, či pohyb ležadla, ktorý vidí infračervený sledovací systém,
je zhodný s odhadovaným pohybom ležadla. Vypočíta sa to z príkazov pohybu, ktoré boli
odoslané do ležadla od spustenia postupu nastavenia polohy. Ak pohyb ležadla, ktorý nahlási
infračervený sledovací systém, je výrazne menší ako odhadovaný pohyb, systém ExacTrac
zastaví postup automatického nastavenia polohy a zobrazí ikonu neúspešného úkonu:

Obrázok 123 
Postup automatického nastavenia polohy môžete reštartovať kliknutím na možnosť Restart
Positioning. Ak váš systém opakovane vykazuje túto chybu počas nastavenia polohy, kontaktujte
podporu spoločnosti Brainlab, ktorá prispôsobí nastavenia vášho systému.

Aplikovanie posunu pre lineárne urýchľovače Varian
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12.3 Korekčný posun pre lineárny urýchľovač Elekta

Všeobecné informácie

Po vypočítaní korekčného posunu röntgenového žiarenia sa tento posun zobrazí a prenesie
priamo do vášho systému Elekta.
POZNÁMKA: Viac informácií o referenčnom rámci iGUIDE nájdete na str. 191. 

POZNÁMKA: Korekcia sa musí vždy vykonať s uhlom ležadla 0°, a to dokonca aj vtedy, ak plán
vyšetrenia neobsahuje vyšetrovacie pole s uhlom ležadla 0°. Ležadlo sa musí následne otočiť do
plánovaného uhla. 

POZNÁMKA: Tolerancia nastavenia polohy v nastaveniach pacienta v systéme ExacTrac musí
byť menšia ako tolerancia nastavenia polohy v iGUIDE. 

Ako sa má aplikovať korekčný posun

Kroky

1.

Systém ExacTrac vypočíta a zobrazí posun a automaticky prenesie daný posun do MO-
SAIQ (3D) alebo iGUIDE (6D):

Nie je povolené použiť 6D posun zobrazený v systéme ExacTrac pre manuálny vstup do
iGUIDE. Ak je pripojenie medzi systémom ExacTrac a iGUIDE neúspešné, znovu vytvor-
te pripojenie a odošlite daný posun.
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Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 269



Kroky

2.

Vyrovnajte ležadlo:
• Ak používate systém iGUIDE HexaPOD RT Evo, pozrite si displej iGUIDE, aby ste

mohli vykonať posun. Ak je translačný posun príliš veľký, aby ho systém HexaPOD mo-
hol kompenzovať, iGUIDE prenesie časti translačného posunu do TCS. Zvyšný trans-
lačný posun a odchýlka rotácie sa následne kompenzujú pomocou systému HexaPOD.
POZNÁMKA: Ak má uhol ležadla odchýlku viac ako 2,9°, systém ExacTrac odošle hod-
notu 0°. Uhol ležadla sa musí kompenzovať manuálne podľa indikátora posunu zobra-
zeného systémom ExacTrac. Uhol ležadla pre nekomplanárny lúč sa musí vyrovnať
manuálne podľa indikátora posunu v systéme ExacTrac ešte pred potenciálnym overe-
ním. 

• Ak odstup alebo uhol naklonenia prekračuje limit systému HexaPOD RT Evo, znovu vy-
rovnajte pacienta a znovu vykonajte röntgenové zobrazovanie.

• Ak používate len systém MOSAIQ, pozrite si displej systému MOSAIQ, aby ste mohli
vykonať posun pomocou CMA (Couch Move Assistant).
POZNÁMKA: Uhol ležadla (buď vypočítaná odchýlka alebo nekomplanárny lúč) sa mu-
sí kompenzovať manuálne podľa indikátora posunu zobrazeného systémom ExacTrac. 

3.

Po takomto nastavení ležadla overte nasledovné na karte Marker View:
• Oranžový krížik označujúci izocentrum vyšetrenia je umiestnený v strede modrého nit-

kového kríža lineárneho urýchľovača.
• Poloha telesných značiek definovaná v údajoch snímky (modré krížiky) sa zhoduje s

polohou telesných značiek pripevnených na pacientovi (červené guľôčky).
POZNÁMKA: V prípade posunutia kože sa napríklad poloha telesných značiek pripevne-
ných na pacientovi môže mierne odchýliť od polôh telesných značiek v údajoch snímky,
hoci je pacient umiestnený v izocentre. 

4.

Overte, či sú ikony OK alebo Proceed with Verification zobrazené v pravej hornej časti
obrazovky. Tieto ikony sa zobrazia, keď:
Odchýlka medzi izocentrom vyšetrenia a izocentrom lineárneho urýchľovača je menšia
ako prahová hodnota presnosti pre vybraný referenčný systém (pozri str. 197).
Presnosť bola zachovaná aspoň po dobu piatich sekúnd.

Korekčný posun pre lineárny urýchľovač Elekta
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13 OVERENIE
RÖNTGENOVÉHO
ŽIARENIA

13.1 Štandardné overenie röntgenového žiarenia

Všeobecné informácie

Po dokončení korekcie röntgenového žiarenia môžete kedykoľvek počas liečby vykonať
štandardné overenie röntgenového žiarenia, aby ste zabezpečili priebežnú presnosť nastavenia
polohy. Overenie röntgenového žiarenia je tiež možné, keď sa vyšetrovacie ležadlo otáča pre iný
ako koplanárny lúč.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Overenie röntgenového žiarenia sa musí vykonať počas liečby, ak sa pacient pohybuje
alebo ak je upravený uhol ležadla alebo otáčanie.

Varovanie
Zariadenie ExacTrac zobrazuje všetky polohy, kde je možné overiť röntgenové žiarenie a
kde zdroje röntgenových lúčov nie sú zakryté portálom.

Varovanie
Overenie röntgenového žiarenia je povinné, keď sa vykonáva bezrámová rádiochirurgia,
keďže poloha bezrámového rádiochirurgického polohovacieho poľa sa môže medzi
jednotlivými frakciami mierne líšiť a môže sa líšiť aj od polohy bezrámového SRS CT/
angiového lokalizátora a cieľového polohovača, ktoré sú pripojené počas CT skenovania.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča, aby ste vykonali overenie röntgenového žiarenia
po každej zmene polohy ležadla.

OVERENIE RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA
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Štandardné overenie röntgenového žiarenia

Obrázok 124 

Overenie výsledku syntézy

①

Obrázok 125 

Štandardné overenie röntgenového žiarenia
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Odchýlka vertikálneho uhla (Vertical Angle) (uhol ležadla) sa vypočíta vzhľadom na plánovaný
uhol ležadla ①.

Farebný kód Výsledok syntézy

Tmavomodrá Hodnota je v tolerancii.

Červená Hodnota prekročila stanovené limity pre overe-
nie röntgenového žiarenia (pozrite si str. 144).

Svetlomodrá
Hodnota, ktorá sa môže kompenzovať pomo-
cou zariadenia ExacTrac Robotics, sa zobrazí
vedľa výsledku posunu (pozrite si str. 292).

Oranžová

Hodnota syntézy röntgenových lúčov je v tole-
rancii, ale IČ detegovalo odchýlku, keď sa akti-
vovala možnosť Perform IR to X-ray Consi-
stency Check (pozrite si str. 151).

Ako sa má vykonať overenie röntgenového žiarenia

Kroky

1. Uistite sa, že je zvolený správny lúč na lineárnom urýchľovači, ako aj na zariadení Exac-
Trac.

2. Posuňte ležadlo do plánovaného uhla ležadla v súlade so zobrazením uhla ležadla v za-
riadení ExacTrac.

3. Stlačte možnosť X-ray Verification.

4.

Skontrolujte a automaticky overte zvolenú úroveň energie röntgenového žiarenia pre
obidve röntgenové trubice.
Ak chcete zmeniť röntgenové žiarenie, stlačte možnosť Modify pre ľavú alebo pravú tru-
bicu a potom stlačte možnosť Apply, aby sa uložili zmenené nastavenia.

5. Získajte röntgenové snímky na konzole stlačením spúšte röntgenového žiarenia, kým sa
na obrazovke nezobrazí röntgenová snímka.

6. Upravte kontrast a obrazové vyváženie snímky podľa potreby (pozrite si str. 238).

7.

Stlačte možnosť Next, ak chcete pokračovať syntézou snímok (pozrite si str. 221).
• Limit syntézy pre syntézu kostí je automaticky obmedzený na 5 mm počas overenia

röntgenového žiarenia.
• Obmedzený limit syntézy sa nevzťahuje na syntézu implantovaných značiek.

Vykonajte syntézu snímok.

8.

Ak posun prekračuje stanovené limity pre overenie röntgenového žiarenia (pozrite si str.
149), potom sa zodpovedajúca hodnota zobrazí červenou farbou a nasledujúce dodatoč-
né možnosti sa zobrazia v oblasti pre proceed with calculated shift:
• Ak zvolíte možnosť Ignore Shift, budete presmerovaný na obrazovku nastavenia polo-

hy bez akýchkoľvek zmien. Vypočítaný posun sa zobrazí na obrazovke nastavenia po-
sunu označenej ako ignorovaný.

• Ak zvolíte možnosť Apply Shift, posun sa použije a zobrazí na obrazovke nastavenia
polohy označený ako použitý. Postupujte podľa pokynov pre použitie korekčného posu-
nu na str. 263.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Pred röntgenovým snímaním zabezpečte, aby zorné pole medzi röntgenovými trubicami a
plochými panelmi nebolo blokované portálom. Na tento účel sa môžu použiť video
monitory v riadiacej miestnosti. Nezabudnite vybrať správnu röntgenovú trubicu na
röntgenovej konzole pre každú požadovanú snímku.
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Varovanie
Ešte pred vykonaním overenia röntgenového žiarenia sa uistite, či je ležadlo otočené do
správnej polohy pre dané pole. Zmena uhla ležadla, keď práve prebieha overenie
röntgenového žiarenia, spôsobí vznik systémovej chyby.

Varovanie
Ak sa pre korekciu röntgenového žiarenia použilo virtuálne izocentrum (pozrite si str. 171),
následné overenie röntgenového žiarenia môže byť v skutočnosti menej presné ako
počiatočná korekcia röntgenového žiarenia. To platí najmä vtedy, ak anatómia kostí nie je
dostatočne viditeľná, keď je pacient v polohe izocentra.

Štandardné overenie röntgenového žiarenia
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13.2 Monitorovanie röntgenového žiarenia

Všeobecné informácie

Pomocou dostupného nastavenia dvojitého röntgenového žiarenia a príslušnej licencie môžete
použiť monitorovanie röntgenového žiarenia na zabezpečenie priebežnej presnosti nastavenia
polohy. Podobne ako overenie röntgenového žiarenia sa aj tento postup zhoduje s internými
štruktúrami, aby bolo možné stanoviť a kompenzovať akékoľvek zmeny v polohe pacienta.
Karta X-ray Monitoring bude k dispozícii, keď sa dosiahne stav Proceed with X-ray Verification
alebo OK.

Karta monitorovania röntgenového žiarenia

Obrázok 126 

Ako sa má vykonať monitorovanie röntgenového žiarenia

Kroky

1. Prejdite na kartu X-ray Monitoring a overte nastavenia expozície röntgenového generá-
tora, ktoré automaticky nastavilo zariadenie ExacTrac.
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Kroky

2.

Nastavte aktuálnu polohu otáčania portálu v indikátore Prekážka, aby sa ukázalo, či je vy-
braná trubica zablokovaná portálom alebo inými časťami lineárneho urýchľovača (napr.
kV zobrazovacie komponenty namontované na portále). Otáčanie portálu môžete meniť
pomocou myši:

Nastavte model do rovnakej polohy, v akej je skutočný portál. Zelená bodka označuje, že
os zobrazovania je jasná; červená bodka označuje, že pohľad je blokovaný.
Ak používate ADI, zobrazený portál sa automaticky nastaví do aktuálnej polohy portálu po
udalosti Clinac Ready z liečebného systému. Plánovaný uhol portálu pripraveného lúča je
označený modrou farbou.

3. Vytvorte röntgenovú snímku pomocou konzoly ExacTrac.

4.

Každá odchýlka v polohe pacienta medzi röntgenovými lúčmi a DRR sa automaticky vy-
počíta po získaní röntgenovej snímky. Výpočet je založený na:
• Syntéze kostí 6D, ak bola počiatočná korekcia založená na syntéze kostí.
• Detekcia implantovaných značiek, ak bola počiatočná korekcia založená na detekcii im-

plantovaných značiek.
Ak je vypočítaný posun v tolerancii, zobrazí sa možnosť OK a potom môžete pokračovať
v liečbe. Prahové hodnoty pre overenie röntgenového žiarenia sú nastavené v nastave-
niach pacienta, pozrite si str. 149.

Monitorovanie röntgenového žiarenia
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Kroky

5.

Ak vypočítaný posun prekračuje prahové hodnoty overenia röntgenového žiarenia, musíte
si vybrať z troch možností.

• Apply Shift: Použije sa vypočítaný posun a zariadenie ExacTrac sa automaticky pre-
pne na obrazovku IČ nastavenia polohy pre pohyby ležadla. Musíte znovu umiestniť
pacienta, aby sa mohlo pokračovať v liečbe.

• Analyze Shift: Získané snímky sa zobrazia na stránke Syntéza v sprievodcovi korek-
ciou/overením röntgenového žiarenia, kde sa môžu podrobne analyzovať (pozri str.
221).

• Ignore Shift: Posun sa ignoruje a nevykoná sa žiadne opätovné nastavenie polohy pa-
cienta. Používateľ môže znovu priamo získať röntgenové snímky, aby mohol opätovne
skontrolovať polohu pacienta.

Ak chcete pokračovať jednou z daných troch možností, musíte overiť syntézu pomocou
posúvača prekrytia. Ak nepoužijete posúvač prekrytia, deaktivuje sa dialógové okno Con-
tinue with...

6. Po vykonaní overenia môžete schváliť syntézu tak, že aktivujete rámček Fusion Appro-
val (pozrite si str. 224).

Varovanie
Zariadenie ExacTrac zobrazuje všetky polohy, kde je možné overiť röntgenové žiarenie a
kde zdroje röntgenových lúčov nie sú zakryté portálom.

Varovanie
Nestlačte tlačidlá pre aktiváciu pohybov na konzole ExacTrac alebo ručnom ovládači
ExacTrac, aby sa neaktivovali pohyby pacienta počas MV alebo kV so zapnutým lúčom.

OVERENIE RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA
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14 VIDEO OVERENIE
14.1 Používanie video overenia

Všeobecné informácie

Video overenie poskytuje nezávislé overenie nastavenia polohy na základe vonkajšej anatómie
pacienta. Umožňuje vám porovnávať živý video obraz s predchádzajúcou získanou referenčnou
snímkou.
Pomocou video overenia môžete vidieť, že poloha pacienta a základný postoj sa nemenia v
porovnaní s referenčnou snímkou získanou po röntgenovej korekcii/overení.

Aktivácia video overenia

Video overenie je k dispozícii na karte Video Surveillance.

Video zobrazenie

Obrázok 127 

Živé zobrazenie

Ak aktivujete možnosť Live v oblasti Video Mode, zobrazí sa vstup živého videa.

VIDEO OVERENIE
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Funkcie ukladania snímok

Keď sa pacient nachádza v potvrdenej a správnej liečebnej polohe pred prvým ošetrením, môžete
získať referenčnú snímku. Niektoré nepohyblivé objekty by mali byť zahrnuté do referenčnej
snímky, aby bolo možné následné overenie, že sa nastavenia video kamery nezmenili.

Možnosti

Acquire Reference: uloží referenčnú snímku aktuálnej polohy pacienta pre porovnanie s polo-
hou pacienta počas liečby.

Používanie video overenia
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14.1.1 Porovnanie referenčných a živých snímok

Všeobecné informácie

Referenčné snímky je možné získať pre rôzne liečebné polia vrátane spätných odrazov ležadla,
aby sa zistilo, či sa pacient počas liečebného postupu hýbe.

Subtraktívne zobrazenie snímok

Obrázok 128 

Možnosti

Subtract:
Čierna obrazovka znamená dokonalú zhodu medzi živou a referenčnou snímkou.
Farebné oblasti alebo rozmazaná snímka označujú odchýlky.

VIDEO OVERENIE
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Aditívne zobrazenie snímok

Obrázok 129 

Možnosti

Add: Dvojité okraje označujú odchýlky.

Bezpečnostná poznámka

Varovanie
Ak chcete zabezpečiť, aby sa nastavenia video kamery nezmenili, porovnajte polohu
nepohyblivých objektov, napr. stojan lineárneho urýchľovača na referenčnej snímke, s ich
polohou v živom zobrazení.

Používanie video overenia
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15 NASTAVENIE POLOHY
PACIENTA POMOCOU
SYSTÉMU EXACTRAC
ROBOTICS

15.1 Úvod k systému Robotics

Čo je systém ExacTrac Robotics?

Systém ExacTrac Robotics kompenzuje odchýlky v rotačnej (pozdĺžnej a bočnej) polohe
pacienta nasledujúcim spôsobom:
• Maximálny odstup (bočný náklon): je možná kompenzácia o ±2,7°
• Maximálne naklonenie (pozdĺžny náklon): je možná kompenzácia o ±4°
• Maximálne naklonenie, keď je odstup ±2°: je možná kompenzácia o ±3°

Tieto predvolené hodnoty sa konfigurujú pre systém ExacTrac Robotics, aby sa zaistila príslušná
bezpečnosť pacienta. Napríklad použitie nadmerných uhlov naklonenia môže byť nebezpečné,
keďže už nie je možné bezpečne nastaviť polohu pacienta na ležadle. V jednotlivých prípadoch sa
však dajú odchýlky v uhle naklonenia konfigurovať. Viac informácií získate od podpory spoločnosti
Brainlab.
Počas otvárania a zatvárania súboru pacienta a pri každom spustení a vypnutí systému
skontroluje systém ExacTrac, či je systém ExacTrac Robotics v nulovej polohe. Ak je to
potrebné, zariadenie ExacTrac Robotics sa vycentruje tak, aby bolo v nulovej polohe pre
vyšetrenie ďalšieho pacienta.
Opravné opatrenia na overenie správneho nastavenia pacienta, vrátane overenia posunu, ktorý
sa môže objaviť pri samotnom procese vyrovnania pacienta, musí vyriešiť systém, ktorý ako
nástroj používa systém ExacTrac Robotics (napr. ExacTrac).

Podrobné informácie

Viac informácií o systéme ExacTrac Robotics nájdete v Príručke pre používateľov hardvéru, v
Systéme podpory pacienta.
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Systém ExacTrac Robotics pripevnený na ležadle

Obrázok 130 

Nepoužívajte systém Robotics, ak je pripevnené príslušenstvo, napr. pre vyšetrenia s
kužeľovým lúčom.

Dostupnosť

Systém ExacTrac Robotics je k dispozícii iba v kombinácii s automatickým nastavením polohy
ležadla (pozri str. 73 a str. 205).

Inicializácia

Ak je nainštalovaný a aktivovaný (pozri str. 121), systém ExacTrac Robotics sa automaticky
inicializuje pre štandardné vyšetrenia, keď sa vypočíta rotačná korekcia (pozri str. 221).
Z bezpečnostných dôvodov softvér neaktivuje systém ExacTrac Robotics, kým sa neodpojí
nabíjací kábel systému Robotics.

Manuálny náklon

Okrem automatickej korekcie polohy pacienta sa systém ExacTrac Robotics môže použiť na
manuálnu korekciu odchýlok uhlov (pozri str. 294).

Varovanie
Pred vyšetreniami, na ktorých sa systém ExacTrac nepoužíva, vždy overte, či je systém
ExacTrac Robotics v nulovej polohe (napr. pomocou vodováhy).

Synchronizované vyšetrenia

Systém ExacTrac Robotics nie je aktivovaný počas synchronizovaných vyšetrení.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Pohyby systému Robotics sa musia vždy aktivovať vo vnútri vyšetrovacej miestnosti po
deaktivovaní možnosti „Uzamknúť všetko“ stlačením tlačidla „Uzamknúť všetko“ na
systéme Robotics od spoločnosti Brainlab (tlačidlo sa zmení z rozsvieteného na
nerozsvietené). (Len pre systém Robotics 2): Malé pohyby systému Robotics sa môžu
aktivovať z riadiacej miestnosti pomocou tlačidiel pre aktivovanie pohybu na konzole

Úvod k systému Robotics
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Varian (pre systémy TrueBeam) alebo na konzole ExacTrac (pre systémy iné ako
TrueBeam).

Varovanie
Ak je nainštalované príslušenstvo lineárneho urýchľovača (napr. vyšetrenie s kužeľovým
lúčom), zabezpečte, aby bol nainštalovaný a aktivovaný doplnkový bezpečnostný
mechanizmus, ktorý zabráni potenciálnym kolíziám. Ak to nie je možné zaručiť,
nepoužívajte systém Robotics kvôli riziku kolízie.
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15.2 Používanie systému ExacTrac Robotics
15.2.1 Spustenie systému ExacTrac Robotics

Všeobecné informácie

Pred spustením sa musia uvoľniť zatváracie mechanizmy na systéme ExacTrac Robotics.

Varovanie
Pacient by nemal byť na stole počas spustenia systému ExacTrac Robotics.

Inicializácia

Ak sa systém ExacTrac Robotics nepoužíva, tak je zvyčajne v pohotovostnom režime. Z tohto
dôvodu sa systém ExacTrac Robotics inicializuje hneď potom, ako sa spustí softvér ExacTrac.

Systém Robotics 1.x Systém Robotics 2.0

Zobrazí sa hlásenie o inicializácii:

Nezobrazí sa žiadne hlásenie o iniciali-
zácii.

Úprava

Systém Robotics 1.x Systém Robotics 2.0

Kroky

1. Softvér ExacTrac najprv skontroluje aktuálnu polohu systému ExacTrac Robotics.

2. Ak nie je systém ExacTrac Robotics v stredovej polohe, musíte ho reštartovať pomocou
tlačidiel na aktivovanie podľa pokynov vo výzvach systému.

Používanie systému ExacTrac Robotics
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Kroky

3.

Len pre systém Robotics 1.x: Po úspešnom dosiahnutí stredovej polohy znovu zapnite
zatváracie mechanizmy na systéme ExacTrac Robotics.
Mali by sa uvoľniť znovu len pri korekcii náklonu (pozri str. 290 a str. 294). Viac informá-
cií o prevádzkovaní systému ExacTrac Robotics nájdete v Príručke pre používateľov
hardvéru, v Systéme podpory pacienta.

Automatická kalibrácia (systém Robotics 1.x)

Ak sa systém ExacTrac Robotics vypol ešte pred spustením alebo ak sa aktivovalo tlačidlo na
uvoľnenie servisnej brzdy, systém ExacTrac Robotics sa musí kalibrovať.

Obrázok 131 

Kroky

1. Stlačte možnosť OK pre pokračovanie.

2. Automatická kalibrácia môže trvať max. 30 sekúnd.

Automatická kalibrácia (systém Robotics 2.0)

Ak sa aktivovalo tlačidlo uvoľnenia servisnej brzdy alebo ak systém ExacTrac Robotics zistil
chybu pohybu, musí sa kalibrovať. Ak sa vyžaduje automatická kalibrácia, zobrazí sa symbol ? v
poliach Naklonenie a Odstup.

Obrázok 132 

Kroky

1. Stlačte ovládač ležadla, aby sa systém Robotics automaticky kalibroval.
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Kroky

2. Automatická kalibrácia môže trvať max. 30 sekúnd.

Varovanie
Pacient by nemal byť na stole počas kalibrácie systému ExacTrac Robotics.

Riešenie problémov

Ak systém ExacTrac Robotics nie je možné inicializovať, zobrazí sa príslušné hlásenie.

Systém Robotics 1.x Systém Robotics 2.0

Skontrolujte, či:
• Je systém zapnutý.
• Sú napájacie káble Bluetooth správne pripojené.
• Je vytvorené spojenie Bluetooth (svieti modrá LED kontrolka na Bleutooth zariadení).
• Či sú nabité batérie, čo je indikované LED kontrolkou na systéme ExacTrac Robotics. LED

kontrolka je červená, ak sú batérie vybité.
Len pre systém Robotics 1.x: Rozsvieti sa LED kontrolka pre chybu na systéme ExacTrac
Robotics. V takom prípade vypnite zariadenie a znovu ho zapnite a skontrolujte, či sa chyba
odstránila.
Len pre systém Robotics 2.0:

Kroky

1.

Po neúspešnej inicializácii systém Robotics 2.0 zobrazí chybové hlásenie:

Kliknite na možnosť OK pre potvrdenie chybového hlásenia.

Používanie systému ExacTrac Robotics
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Kroky

2.

Zobrazí sa nové hlásenie:

Kliknite na možnosť Retry, aby ste skontrolovali, či je možné chybu opraviť.

3. Systém Robotics by mal byť teraz schopný vykonať úspešnú inicializáciu. Ak problém
pretrváva, kontaktujte servis spoločnosti Brainlab.

Viac informácií o prevádzkovaní systému ExacTrac Robotics nájdete v Príručke pre
používateľov hardvéru, v Systéme podpory pacienta.

NASTAVENIE POLOHY PACIENTA POMOCOU SYSTÉMU EXACTRAC ROBOTICS

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 289



15.2.2 Automatická korekcia uhla náklonu

Všeobecné informácie

Po potvrdení rotačnej korekcie (pozri str. 221) budete automaticky vyzvaný, aby ste opravili
rotačné odchýlky pomocou systému ExacTrac Robotics.
Ak je aktivované automatické otočenie ležadla (pozri str. 121), vertikálny uhol pacienta sa zmení
na nulu tak, že sa ležadlo otočí okolo svojej vertikálnej osi.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
V závislosti od požadovanej rotačnej korekcie môže počas nastavenia polohy dôjsť k
výraznému náklonu hornej časti ležadla. Aby ste zabránili zošmyknutiu pacienta z ležadla,
uistite sa, že má nastavenú bezpečnú polohu a že medzi pacientom a vrchnou časťou
ležadla sa nenachádzajú žiadne nezaistené predmety, napr. utierky.

Varovanie
Počas posúvania pacienta pomocou systému ExacTrac Robotics musíte mať
neobmedzený výhľad na pacienta.

Varovanie
Portál lineárneho urýchľovača musí byť v polohe spustenia (0° alebo 180°) ešte pred
začatím automatického nastavenia polohy pacienta pomocou systému ExacTrac Robotics.

Nastavte systém Robotics do polohy 0°, ak sa nepoužíva so systémom ExacTrac
(vyšetrenie bez systému Robotics).

Postup nastavenia polohy pacienta pomocou systému Robotics 1.x

Kroky

1. Postupujte podľa pokynov z výziev softvéru ExacTrac.

2.

V závislosti od uhla náklonu, ktorý sa má opraviť, sa môže zobraziť nasledujúca výzva.

Obrázok 133 

3. Uistite sa, že neexistuje žiadne riziko kolízie portálu/stola.

4. Stlačte možnosť Ok pre pokračovanie.

Používanie systému ExacTrac Robotics
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Postup nastavenia polohy pacienta pomocou systému Robotics 2.0

Kroky

1. Postupujte podľa pokynov z výziev softvéru ExacTrac.

2. V závislosti od uhla náklonu, ktorý sa má opraviť, sa môže zobraziť dialógové okno pre
pohyb s očakávaným vertikálnym posunom.

3. Uistite sa, že neexistuje žiadne riziko kolízie portálu/stola.

Postup vykonania korekcie náklonu

Varovanie
Uistite sa, že neexistuje žiadne riziko kolízie stola s portálom alebo iným zariadením.

Systém Robotics 1.x Systém Robotics 2.0

Kroky

1.

Aktivujte automatickú korekciu uhla náklonu:
• Pre ležadlá Varian Exact/ETR, ako aj pre ležadlá TrueBeam, stlačte tlačidlá aktivovania

na obidvoch stranách ovládača, aby sa aktivoval automatický pohyb ležadla. (pozri str.
73 a str. 205).

2. Systém ExacTrac Robotics nastaví uhly náklonu podľa vypočítaných korekčných hod-
nôt.

3. Po korekcii uhlov náklonu ležadla pomocou systému ExacTrac Robotics sa výzvy systé-
mu Robotics zatvoria.

4.
Ak vaša konfigurácia softvéru ExacTrac zahŕňa automatické nastavenie polohy ležadla
(pozri str. 73 a str. 205), translačné chyby sa teraz opravia automaticky, aby sa mohlo le-
žadlo posunúť do vyšetrovacej polohy.

5. V opačnom prípade môžete manuálne opraviť translačné chyby štandardným spôsobom
pomocou ovládacích prvkov ležadla.

Pohyb systému Robotics 1.x

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné aktivovať pohyb systému ExacTrac Robotics 1.x
pomocou konzoly. Vždy používajte ovládače ležadla pre aktivovanie systému Robotics.
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Pohyb systému Robotics 2.0

Pohyb systému ExacTrac Robotics 2.0 je možné aktivovať pomocou nasledovného:
• Konzola ExacTrac alebo ručné ovládače ExacTrac pre systémy iné ako TrueBeam.
• Konzola Varian alebo ovládač ležadla Varian pre systémy TrueBeam.

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné aktivovať pohyb systému ExacTrac Robotics pomocou
konzoly kvôli výrazným pohybom smerom k hlavici portálu. Zdvihnutie o viac ako 5 cm na väčšine
hlavovej časti stola vždy vyžaduje, aby ste aktivovali korekciu vo vyšetrovacej miestnosti.
Pohyb systému ExacTrac Robotics pomocou konzoly sa tiež deaktivuje vtedy, keď sa pripevní
príslušenstvo na lineárny urýchľovač a systém ExacTrac prijme tieto informácie z plánu DICOM.
V takýchto situáciách systém ExacTrac zobrazí hlásenie a aktivuje tlačidlá Lock all v zariadení
Robotics 2.0. Musíte vojsť do vyšetrovacej miestnosti, aby ste deaktivovali tlačidlá Lock all a aby
ste aktivovali korekciu zvnútra pomocou ručného ovládača stola. V každom prípade sa uistite, že
neexistuje žiadne riziko kolízie stola s portálom alebo iným zariadením.
Malé pohyby systému Robotics sa môžu aktivovať z riadiacej miestnosti pomocou tlačidiel pre
aktivovanie pohybu na konzole Varian (pre systémy TrueBeam) alebo na konzole ExacTrac (pre
systémy iné ako TrueBeam).

Riziko kolízie

Ak sa vypočítaný pohyb systému Robotics smerom hore k portálu nemôže vykonať kvôli riziku
kolízie s portálom, vykonajte nasledujúce kroky:
• Zrušte pohyb systému Robotics (v prípade ležadla TrueBeam nasledujúce dialógové okno

Nastavenie polohy ADI, ako aj akýkoľvek čakajúci posun na konzole TrueBeam).
• Znížte ležadlo manuálne, až kým sa nebude dať vykonať odstup systému Robotics smerom

hore.
• Stlačte možnosť Restart Positioning, aby sa prestavil pohyb systému Robotics a ležadla.

Ďalšie kroky

Kroky

1. Ak je to potrebné, môžete získať ďalšie snímky overenia (pozri str. 271).

2. Po správnom nastavení polohy pacienta sa môže začať radiačné vyšetrenie.

Zvyškové posuny

Keďže je tu maximálny odstup a uhol naklonenia, ktoré môže systém ExacTrac Robotics
kompenzovať, môže dôjsť k zvyškovému posunu. Maximálne korekcie uhlov sú nasledovné:
• Maximálny odstup (bočný náklon): je možná kompenzácia o ±2,7°
• Maximálne naklonenie (pozdĺžny náklon): je možná kompenzácia o ±4°
• Maximálne naklonenie, keď je odstup ±2°: je možná kompenzácia o ±3°

Ak vypočítaný posun prekračuje limity pre odstup a/alebo naklonenie, maximálna hodnota, ktorú
môže systém ExacTrac Robotics opraviť, sa zobrazí vedľa výsledku posunu.

Ak zvyškový posun prekračuje prahovú hodnotu IČ rotácie, zobrazí sa ikona Rotational
Deviation namiesto ikony OK:
• Ak je zvyškový posun prijateľný a je pod prahovými hodnotami IČ rotácie (zobrazí sa ikona

OK), nie je potrebný žiadny ďalší úkon.

Používanie systému ExacTrac Robotics
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• Ak zvyškový posun nie je prijateľný a prekračuje prahové hodnoty IČ rotácie (zobrazí sa ikona
Rotational Deviation), spoločnosť Brainlab odporúča znovu vyrovnať pacienta na ležadle. V
takomto prípade je potrebná nová snímka overenia.
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15.3 Manuálny náklon

Všeobecné informácie

Ak chcete aktivovať nastavenie manuálneho náklonu pomocou systému ExacTrac Robotics,
stlačte možnosť Manual Tilt na navigačnom paneli.

Dialógové okno pre manuálny náklon

Systém Robotics 1.x Systém Robotics 2.0

Postup vykonania manuálneho náklonu (systém Robotics 1.x)

Kroky

1. Kliknite na možnosť 1.0°, 0.5° alebo 0.1° a definujte zvýšenia, v ktorých sa má pohybovať
systém ExacTrac Robotics.

2.

Stlačte tlačidlá pre aktiváciu na ovládači ležadla, aby sa umožnil pohyb. Zároveň vyberte
jednu z nasledujúcich funkcií:
• Kliknite na možnosť LEFT alebo RIGHT, aby sa vykonal pozdĺžny náklon hornej časti

ležadla v príslušnom smere.
• Kliknite na možnosť UP alebo DOWN, aby sa vykonal bočný náklon hornej časti ležadla

v príslušnom smere.
• Kliknite na možnosť CENTER, aby sa ležadlo posunulo do nulovej polohy.
• Ak v špecifických prípadoch kliknete na možnosť ALIGN, aktivujete dodatočnú korekciu

vyrovnania cieľového polohovača pomocou fantómu izocentra. Táto funkcia by sa mala
použiť iba vtedy, ak sa nevykonáva korekcia röntgenového žiarenia.

• Kliknite na možnosť LOCK Position, ak chcete posunúť systém ExacTrac Robotics
do polohy uzamknutia. Teraz sa môžu použiť bezpečnostné zámky pre vysoké zaťaže-
nie.

3. Ak kliknete na možnosť STOP, ihneď sa zastavia všetky pohyby systému ExacTrac Ro-
botics.

4. Ak kliknete na možnosť Done, zatvorí sa dialógové okno Manual Tilt Device.

5.

Po dvoch minútach nečinnosti používateľa v dialógovom okne sa systém ExacTrac Ro-
botics automaticky vypne. Ak aktivujete funkciu pohybu, systém ExacTrac Robotics sa
znovu automaticky zapne po štyroch sekundách. Ak sa systém ExacTrac Robotics ne-
používa, mali by ste zatvoriť dialógové okno, aby sa zabránilo vybitiu batérie.

Manuálny náklon
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Postup vykonania manuálneho náklonu (systém Robotics 2.0)

Kroky

1. Kliknite na možnosť 1.0°, 0.5° alebo 0.1° a definujte zvýšenia, v ktorých sa má pohybovať
systém ExacTrac Robotics.

2.

• Kliknite na možnosť LEFT alebo RIGHT, aby sa vykonal pozdĺžny náklon hornej časti
ležadla v príslušnom smere.

• Kliknite na možnosť UP alebo DOWN, aby sa vykonal bočný náklon hornej časti ležadla
v príslušnom smere.

• Kliknite na možnosť CENTER, aby sa ležadlo posunulo do nulovej polohy.
• Kliknite na možnosť Move to LOCK Position, ak chcete posunúť systém ExacTrac

Robotics do polohy uzamknutia. Teraz sa môžu použiť servisné zámky.
Ak sa vyžaduje pohyb (tlačidlá pohybu sú sivé), stlačte tlačidlá na aktivovanie na ovládači
ležadla, aby sa mohol pohyb vykonať.

3. Ak kliknete na možnosť STOP, ihneď sa zastavia všetky pohyby systému ExacTrac Ro-
botics.

4. Ak kliknete na možnosť Done, zatvorí sa dialógové okno Robotics Manual Tilt.

5. Ak sa systém ExacTrac Robotics nepoužíva, zatvorte dialógové okno, aby sa zabránilo
vybitiu batérie.

Bezpečnostná poznámka

Nepoužívajte dialógové okno Robotics Manual Tilt na kompenzáciu uhlov odvodených
výhradne na základe infračerveného sledovania. Kompenzovať by sa mali iba rotácie
stanovené pomocou korekcie röntgenového žiarenia. Uhly odvodené na základe
infračerveného sledovania nemusia byť spoľahlivé.

NASTAVENIE POLOHY PACIENTA POMOCOU SYSTÉMU EXACTRAC ROBOTICS
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15.3.1 Automatická kalibrácia (len pre systém Robotics 2.0)

Všeobecné informácie

Ak sa aktivovalo tlačidlo uvoľnenia servisnej brzdy alebo systém Robotics zistí chybu pohybu
počas nastavenia polohy, systém ExacTrac Robotics 2.0 bude možno potrebné automaticky
kalibrovať („posunúť do východiskovej polohy“). V takomto prípade nebude možný žiadny ďalší
pohyb:

Obrázok 134 

Postup vykonania automatickej kalibrácie

Kroky

1.

Pre postup posunutia do východiskovej polohy zaistite, aby na stole nebol žiadny pacient.
Zatvorte aktuálneho pacienta a prejdite do dialógového okna Robotics Tilt. Potreba auto-
matickej kalibrácie je indikovaná znakom ? v poli Roll a Pitch:

2. Postupujte podľa pokynov a stlačte ovládač ležadla, aby sa automaticky kalibroval systém
Robotics.

3. Reštartujte klinický pracovný tok.

Manuálny náklon
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15.4 Rozsah vyšetrenia pomocou systému Robotics

Všeobecné informácie

Keď sa používa systém ExacTrac v kombinácii so systémom ExacTrac Robotics a ležadlom
Varian Exact, vertikálny rozsah vyšetrenia môže byť obmedzený pre určité vyšetrenia, a to v
závislosti od polohy portálu. 
Dôvodom je, že horný povrch hornej časti ležadla na zobrazovanie od spoločnosti Brainlab sa
môže posunúť len do 1,1 cm nad izocentrum z bezpečnostných dôvodov, t. j. aby sa zabránilo
kolízii pacienta s portálom.
Výsledkom je, že vertikálny pohyb ležadla vyžadovaný na to, aby sa pacient dostal do izocentra,
nie je možné vykonať pre určité uhly odstupu smerom dole.
Rozsah rozšíreného vertikálneho posunutia ležadla Varian Exact je možný len vtedy, ak sa portál
otočí minimálne o 45° (škála IEC).

Príklad

①

②

Obrázok 135 

Č. Komponent

① Maximálny vertikálny pohyb: 1,1 cm

② Odstup smerom dole

Možné riešenia

Vo všetkých prípadoch umiestnenie nádoru stanovuje, či sa pacient môže umiestniť do polohy v
izocentre. Tento problém môžu spôsobiť napríklad zadné kraniálne nádory, ktoré sa nachádzajú v
blízkosti hornej plochy ležadla.
Ak rozsah vertikálneho pohybu ležadla Varian Exact zabraňuje nastaveniu polohy pacienta v
izocentre, umiestnite pacienta na stôl alebo do masky, aby sa znížilo otáčanie pacienta vo vzťahu
k hornej časti stola.

NASTAVENIE POLOHY PACIENTA POMOCOU SYSTÉMU EXACTRAC ROBOTICS
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Ďalšie problémy s rozsahom vyšetrenia pomocou systému Robotics

Používanie systému Robotics na TrueBeam pri vyšetreniach prostaty môže spôsobiť, že poloha
vrchnej časti ležadla pre hlavu bude predstavovať predpokladané riziko kolízie. Dôvodom je, že
systém LaserGuard vidí robotický systém.
Pri používaní bezrámového rozšírenia pri vyšetrení prostaty je systém Robotics približne 17 cm
ďalej od izocentra, takže pacient sa môže vyšetriť bez rizika kolízie portálu a systému Robotics.

Rozsah vyšetrenia pomocou systému Robotics
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16 NEZÁVISLÝ SOFTVÉR PRE
MONITOROVANIE
RÖNTGENOVÉHO
ŽIARENIA

16.1 Nezávislá funkcia

Všeobecné informácie

Ak ste si kúpili nezávislý softvér pre monitorovanie röntgenového žiarenia, budete mať k
dispozícii iba obmedzené funkcie. Monitorovací softvér sleduje len polohu pacienta pomocou
röntgenových snímok. Pacient musí byť umiestnený v konečnej liečebnej polohe pomocou
externých zariadení, ako je CT s kužeľovým zväzkom lúčov (založená na štruktúre kostí).
Monitorovací softvér uchováva konečnú liečebnú polohu a vypočítava každý monitorovací posun
vzhľadom na túto polohu.

NEZÁVISLÝ SOFTVÉR PRE MONITOROVANIE RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA
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Pracovný tok

Nezávislá funkcia

300 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Požiadavky

Pred začiatkom monitorovacieho pracovného toku je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:
• Liečebný plán pacienta bol importovaný do zariadenia ExacTrac (pozrite si str. 382).
• Pacient je umiestnený v konečnej liečebnej polohe pomocou ktoréhokoľvek systému IGRT

(napr. CBCT).
• Súbor toho istého pacienta je otvorený v softvéri lineárneho urýchľovača, ako aj v

monitorovacom softvéri (musí sa otvoriť manuálne).
• To isté izocentrum a lúč sa vyberú v softvéri lineárneho urýchľovača, ako aj v monitorovacom

softvéri (musia sa vybrať manuálne).
Nie sú podporované nasledujúce funkcie/licencie:
• Implantované značky
• Stenty
• Virtuálne izocentrá
• Definícia telesných značiek
• Lokalizované údaje
• Automatické predbežné nastavenie polohy a nastavenie polohy

POZNÁMKA: Medzi monitorovacím softvérom a lineárnym urýchľovačom nie je žiadne prepojenie.
Preto sa nevykonáva žiadna kontrola konzistencie lúčov. Vždy sa uistite, že súbor toho istého
pacienta, izocentrum a lúč sú otvorené v lineárnom urýchľovači, ako aj v monitorovacom softvéri. 

Otvorenie súboru pacienta

Súbor toho istého pacienta ako v lineárnom urýchľovači sa musí manuálne otvoriť v
monitorovacom softvéri röntgenového žiarenia. Pozrite si str. 129, kde nájdete viac informácií o
tom, ako sa má otvoriť súbor pacienta.
Údaje pacienta, ktoré už boli upravené, s úplnými verziami softvéru ExacTrac:
• Ak údaje pacienta obsahujú definované telesné značky, zobrazí sa varovanie a telesné značky

sa pre tohto pacienta vymažú. Telesné značky sa získavajú pre každý liečebný postup
osobitne.

• Ak boli údaje pacienta lokalizované v iPlan RT (pacient bol naskenovaný pomocou
Bezrámového SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového polohovača), súbor pacienta
nie je možné otvoriť a zobrazí sa varovanie. Ak sa súbor pacienta otvorí pomocou nezávislého
softvéru pre monitorovanie röntgenového žiarenia, údaje pacienta sa musia znovu
importovať.

• Ak bolo pre pacienta definované virtuálne izocentrum, zobrazí sa varovanie a virtuálne
izocentrum sa pre tohto pacienta deaktivuje. Ak sa súbor pacienta otvorí neskôr pomocou
úplnej verzie ExacTrac, virtuálne izocentrum sa môže aktivovať v časti Patient Settings.

NEZÁVISLÝ SOFTVÉR PRE MONITOROVANIE RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA
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Nastavenia pacienta

Môžete nastaviť Monitoring Accuracy v časti Patient Settings (pozrite si tiež str. 144), kde
nájdete informácie o presnosti pri infračervenom žiarení.

Obrázok 136 
Monitorovanie môže byť založené na nasledovnom:
• Body Marker On-The Fly: Konfigurácie telesných značiek sa musia získať ako referencia pre

každý liečebný postup osobitne ešte predtým, ako sa vytvoria prvé röntgenové snímky (pozrite
si str. 211). Trvalá definícia pre telesné značky nie je možná. Telesné značky umožňujú
monitorovanie pohybov pacienta.

• Reference Star/Array: IČ sledovanie pacienta nie je možné.
• Cranial Positioning Array: toto sa môže použiť iba na sledovanie polohy pacienta na základe

infračerveného žiarenia. Automatické predbežné nastavenie polohy nie je možné v kombinácii
s lokalizovanými údajmi. IČ sledovanie pacienta nie je možné.

Všetky ostatné nastavenia sú objasnené na str. 144.

Nezávislá funkcia
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Ako získať referenciu

Ak chcete získať polohu pacienta ako referenciu:

Kroky

1.

Uistite sa, či je pacient v konečnej liečebnej polohe pomocou ktoréhokoľvek systému
IGRT (napr. CBCT).

2. Stlačte tlačidlo Acquire Reference.

3. Vytvorte röntgenové snímky (pozrite si str. 218).

4.
Vykonajte automatickej syntézy.
POZNÁMKA: Výsledok syntézy je nastavený na 0.0 pre všetky hodnoty, aby sa zobrazilo,
že ide o konečnú liečebnú polohu pacienta získanú prostredníctvom externých zariadení. 

5. Overte výsledok syntézy (pozrite si str. 222, kde nájdete informácie o tom, ako sa má
overiť syntéza a ako sa má vykonať manuálna syntéza, ak je to potrebné).

6.
Stlačte možnosť Finish.
Ikona stavu bude zobrazovať zelenú značku OK. Všetky rozpery sú v tolerancii.

Pre jedno izocentrum sa dá nastaviť len jedna referenčná poloha ako referencia. Ak sa má
nastaviť nová referencia pre to isté izocentrum, je potrebné súbor pacienta znovu otvoriť.

Varovanie
Uistite sa, že je pacient v konečnej liečebnej polohe ešte predtým, ako získate referenciu.

Monitorovanie polohy pacienta

Poloha pacienta sa môže monitorovať kedykoľvek počas liečby pomocou röntgenových snímok.
Monitorovaná poloha je vždy založená na konečnej liečebnej polohe pacienta, ktorá sa dosiahla s
ktorýmkoľvek systémom IGRT tretej strany (napr. CBCT). Interne uložený posun sa vždy zohľadní
pri výpočte aktuálnej polohy pacienta.
POZNÁMKA: Poloha pacienta sa vždy monitoruje na základe štruktúry kostí. 

NEZÁVISLÝ SOFTVÉR PRE MONITOROVANIE RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA
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Obrázok 137 
Pozrite si str. 275, kde nájdete informácie o tom, ako sa má vykonať získanie.
V prípade veľkých posunov skontrolujte výsledok kvôli hodnovernosti. Môžu byť spôsobené
pohybmi pacienta, chybou pri syntéze atď.
Pri veľkých odchýlkach si dôsledne prečítajte informácie o pacientoch a zabezpečte správnu
liečebnú polohu pacienta pomocou externých systémov IGRT (napr. CBCT) a znovu nastavte
polohu pacienta, ak je to potrebné.
POZNÁMKA: Pri aplikovaných posunoch zostáva okno na karte X-ray Monitoring, pretože nie je
možné automatické nastavenie polohy pacienta. Zodpovedajúcim spôsobom sa aktualizujú iba IČ
rozpery a ikona stavu. 

Výtlačok pacienta a zhrnutie

Výtlačok pacienta obsahuje pôvodný referenčný posun, čo je rozdiel medzi konečnou liečebnou
polohou založenou na externých systémoch IGRT a plánovanou polohou izocentra pacienta z
plánu DICOM importovaného do zariadenia ExacTrac. Posun môže byť spôsobený tým, že
externý systém IGRT je založený na mäkkom tkanive a zariadenie ExacTrac uchováva konečnú
liečebnú polohu založenú na štruktúre kostí. Okrem toho obsahuje všetky monitorovacie posuny,
ktoré sa získali počas liečebného postupu.
Zhrnutie pacienta obsahuje všetky monitorovacie posuny, ktoré sa získali počas celej liečby
pacienta.
Pozrite si str. 369, kde nájdete viac informácií o tom, ako sa majú vytvárať správy o liečbe.

Nezávislá funkcia
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17 VYPNUTIE SYSTÉMU
17.1 Vypnutie softvéru

Všeobecné informácie

Po dokončení liečby pacienta sa môže softvér vypnúť.

Varovanie
Ak sa systém vypne pred ukončením softvéru, údaje sa môžu stratiť.

Varovanie
Pri vypínaní zariadenia ExacTrac vždy overte, či je zariadenie ExacTrac Robotics nastavené
späť do nulovej polohy. Je to kvôli tomu, aby sa zaručilo, že horná časť ležadla nie je v
naklonenej polohe pre liečbu bez zariadenia ExacTrac a/alebo so zariadením ExacTrac
Robotics.

Varovanie
Nezatvorte súbor pacienta v zariadení ExacTrac pred dokončením liečby, pretože
zariadenie ExacTrac vycentruje zariadenie Robotics počas zatvárania súboru pacienta.
Najprv zatvorte súbor pacienta v aplikácii liečby.

Ako sa má zatvoriť súbor pacienta

Kroky

1. Ak chcete zatvoriť aktuálny súbor pacienta, stlačte Close Patient.

2.
Počas zatvárania súboru pacienta zariadenie ExacTrac kontroluje, či je zariadenie Exac-
Trac Robotics v nulovej polohe. Ak je to potrebné, zariadenie ExacTrac Robotics sa vy-
centruje tak, aby bolo v nulovej polohe pre vyšetrenie ďalšieho pacienta.

Ako sa má ukončiť softvér ExacTrac

Pred vypnutím systému musíte správne ukončiť softvér ExacTrac:

Kroky

1. Stlačte možnosť Quit ExacTrac.

VYPNUTIE SYSTÉMU
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Kroky

2.

Následne sa zobrazí výzva na ukončenie.

3. Po potvrdení výzvy na ukončenie pomocou možnosti Yes sa softvér ExacTrac zatvorí.

Vypnutie softvéru
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17.2 Vypnutie hardvéru

Ovládací panel systému

① ②

Obrázok 138 

Č. Komponent

① Tlačidlo vypnutia systému

② Tlačidlo zapnutia/vypnutia počítača

Vypnutie systému

Kroky

1. Vypnite operačný systém Windows bežným spôsobom kliknutím na možnosť Shut Down
v ponuke Start.

2.

Počkajte, kým sa vypne pracovná stanica ExacTrac a kým sa na monitore objaví čierna
obrazovka.
Prípadne skontrolujte, či je tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA POČÍTAČA na ovládacom pa-
neli systému deaktivované.

3.

Stlačte tlačidlo Vypnúť systém ③ na konzole ExacTrac (ak je k dispozícii) na tri sekun-
dy. Počas toho bude blikať oranžový LED indikátor pohotovostného režimu. Keď sa vypne
zelený LED INDIKÁTOR NAPÁJANIA, znamená to, že teraz sa už systém ExacTrac ne-
napája (pozrite si str. 54), okrem prídavného pohotovostného napätia (28 V AC).

③

Prípadne stlačte tlačidlo SYSTEM OFF na ovládacom paneli systému. Keď toto tlačidlo
už nesvieti, komponenty systému ExacTrac sa už nenapájajú.

VYPNUTIE SYSTÉMU
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Ďalšie poznámky k vypnutiu

Spínač poistky vstupného napájacieho zdroja ① môže zostať v polohe I ZAP a nie je potrebné ho
reštartovať každý deň.

①

Pre optimálny výkon systému spoločnosť Brainlab odporúča vypínať pracovnú stanicu
ExacTrac cez noc. Ak systém beží nepretržite, odporúča sa reštartovanie pracovnej stanice
každé ráno. Ak sa pracovná stanica nebude pravidelne reštartovať, môže to spôsobiť
znížený výkon systému.

Pracovná stanica ExacTrac sa musí reštartovať aspoň raz za 49 dní. Ak tak neurobíte,
vytvoria sa nesprávne časové záznamy vo všetkých protokolových súboroch a v
záznamoch o nastaveniach polohy všetkých pacientov. Toto obmedzenie je spôsobené
interným časom systémov založených na operačnom systéme Windows. Po uplynutí tejto
doby v trvaní 49 dní sa časovač vynuluje na 0.

Núdzové zastavenie

Ak sa v prípade núdze musí vypnúť celý systém, stlačte vypínač EMERGENCY nainštalovaný v
danej miestnosti.

Vypnutie hardvéru

308 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5





brainlab.com

Výrobok č. 60919-86SK

*60919-86SK*



EXACTRAC
Verzia 6.5

Klinická používateľská príručka, Zväzok 2/2
Revízia 1.2
Dátum vydania: 2019-12-04 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Všetky práva vyhradené.





OBSAH
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.............................................................................................13

Kontaktné údaje a právne informácie..................................................................................................13
Kontaktné údaje .........................................................................................................................................13
Právne informácie ......................................................................................................................................14

Symboly .....................................................................................................................................................16
Symboly použité v tejto príručke.................................................................................................................16
Symboly na hardvéri ..................................................................................................................................17

Určené použitie.........................................................................................................................................18
Používanie systému ...................................................................................................................................18

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami ...................................................................................20
Zdravotnícke pomôcky značky Brainlab .....................................................................................................20
Lekársky softvér Brainlab ...........................................................................................................................22
Zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab ........................................................................................23
Softvér inej značky ako Brainlab ................................................................................................................25

Školenie a dokumentácia .......................................................................................................................26
Školenie .....................................................................................................................................................26
Dokumentácia ............................................................................................................................................27

Ochrana osobných údajov.....................................................................................................................29
Dôvernosť a ochrana pred nepovoleným prístupom...................................................................................29

Informácie o EMK.....................................................................................................................................31
Prehľad ......................................................................................................................................................31

PRACOVNÉ TOKY SO ZARIADENÍM EXACTRAC.....................................33

Pracovné toky pre špecifické lineárne urýchľovače ........................................................................33
Pracovný tok pre ležadlo Varian Exact .......................................................................................................35
Pracovný tok pre TrueBeam.......................................................................................................................37
Pracovný tok pre Elekta .............................................................................................................................39
Vyhýbanie sa kolíziám................................................................................................................................41

PREHĽAD HARDVÉRU.........................................................................................................43

Komponenty hardvéru systému ExacTrac .........................................................................................43
Komponenty IČ systému ............................................................................................................................44
IČ sledovacie príslušenstvo........................................................................................................................47
Skenovacie príslušenstvo ..........................................................................................................................48
Röntgenové komponenty ...........................................................................................................................50
Komponenty pre lepšie nastavenia polohy pacienta...................................................................................56
Komponenty pre kalibráciu a overenie systému .........................................................................................57



Pracovná stanica ExacTrac pre prípravu/posúdenie/distribúciu údajov.....................................59

Elektronika systému ExacTrac..............................................................................................................64
Všeobecné poznámky o elektrickej bezpečnosti ........................................................................................64
Elektrická bezpečnosť s röntgenovým generátorom ...................................................................................66
Distribúcia napájania v systéme ExacTrac .................................................................................................67
Prevádzkové panely systému ExacTrac .....................................................................................................68
Rozhranie ležadla pre ležadlá Varian ETR/Varian Exact ............................................................................73
Ručný ovládač ExacTrac............................................................................................................................75
Pohyb ležadla pri lineárnych urýchľovačoch Varian TrueBeam ..................................................................76

Manipulácia s röntgenovým zariadením .............................................................................................77
Základná radiačná bezpečnosť ..................................................................................................................77
Dávkovanie röntgenového žiarenia počas nastavovania polohy pacienta ..................................................78
Výstražný röntgenový systém ....................................................................................................................80
Bezpečná manipulácia s röntgenovým zariadením ....................................................................................81

Kvalita snímok ..........................................................................................................................................84

Pokyny pre skladovanie, čistenie a dezinfekciu ...............................................................................85
Skladovanie ...............................................................................................................................................85
Čistenie ......................................................................................................................................................86
Dezinfekcia ................................................................................................................................................89

OVLÁDANIE GENERÁTORA EXACTRAC..........................................................91

Konfigurácie röntgenového generátora..............................................................................................91

PRÍPRAVA VYŠETRENIA....................................................................................................95

Implantovanie rádiových nepriehľadných referenčných značiek .................................................95

Pripevnenie telesných značiek .............................................................................................................98

Vykonanie CT skenovania....................................................................................................................100
Technické aspekty....................................................................................................................................100
Skenovanie ..............................................................................................................................................102

SPUSTENIE SYSTÉMU.......................................................................................................105

Spustenie systému ................................................................................................................................105
Spustenie štandardného zariadenia ExacTrac .........................................................................................105
Spustenie röntgenového generátora ........................................................................................................107
Zahrievanie röntgenovej trubice ...............................................................................................................108

Spustenie softvéru ExacTrac ..............................................................................................................110
Prehľad softvéru.......................................................................................................................................113

NASTAVENIA SYSTÉMU...................................................................................................115

Všeobecné nastavenia ..........................................................................................................................115
Nastavenia zobrazenia.............................................................................................................................116



Predvolené nastavenia presnosti telesných značiek ................................................................................117
Nastavenia pripomienkovača ...................................................................................................................119
Nastavenia modulu náklonu .....................................................................................................................121
Predvolené nastavenia generátora...........................................................................................................124

Správca používateľov ...........................................................................................................................125
Konfigurovanie práv a hesiel ....................................................................................................................125

O systéme ExacTrac..............................................................................................................................127

NASTAVENIA PRE DEFINOVANIE ÚDAJOV PACIENTA ....................129

Načítanie súboru pacienta ...................................................................................................................129
Manuálne načítanie pacienta ...................................................................................................................129
Automatické načítanie pacienta pre systémy Varian.................................................................................132
Mapovanie lúča pre systémy Varian s MOSAIQ .......................................................................................133
Otvorenie pacienta pre viacero plánov izocentra......................................................................................139

Nastavenia údajov pacienta.................................................................................................................140
.................................................................................................................................................................140

Indikácie vyšetrenia...............................................................................................................................142
Definovanie indikácií vyšetrenia ...............................................................................................................142

Definovanie lekára .................................................................................................................................143

Nastavenie predvolených nastavení polohy ....................................................................................144

Používanie predvolených nastavení röntgenového generátora ..................................................153

Nastavenia DRR......................................................................................................................................155
Definovanie nastavení DRR.....................................................................................................................155

Nastavenia telesných značiek .............................................................................................................159
Navigovanie v snímkach ..........................................................................................................................160
Spracovanie telesných značiek ................................................................................................................162

Polohy implantovaných značiek .........................................................................................................164
Navigovanie v snímkach ..........................................................................................................................165
Spracovanie implantovaných značiek/stentov ..........................................................................................167

Definícia virtuálneho izocentra ...........................................................................................................171

Výber izocentra.......................................................................................................................................174

PREDBEŽNÉ NASTAVENIE POLOHY PACIENTA.....................................177

Vyrovnanie PTV s izocentrom lineárneho urýchľovača ................................................................177

Nastavenie polohy pacienta na ležadle.............................................................................................179

Výmena telesných značiek...................................................................................................................180

Bezrámová rádiochirurgia pre kraniálne vyšetrenia ......................................................................181

Polohovacie polia pre extrakraniálne vyšetrenia............................................................................184



Použitie referenčného rámu iGUIDE ..................................................................................................191

Prehľad obrazovky nastavenia polohy..............................................................................................193

Informácie o vyšetrení ..........................................................................................................................204

Automatický pohyb ležadla pre lineárne urýchľovače Varian TrueBeam..................................205
Aktivovanie pohybu ležadla ......................................................................................................................209

KOREKCIA RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA .......................................................211

Získavanie röntgenových snímok ......................................................................................................211
Získanie telesných značiek ......................................................................................................................214
Získanie polohovacieho poľa....................................................................................................................216
Získavanie röntgenových snímok.............................................................................................................218

Syntéza röntgenových snímok ...........................................................................................................221

Syntéza snímok - kosti a stent ............................................................................................................222
Zobrazenia snímok...................................................................................................................................224
Možnosti prekrytia snímok........................................................................................................................225
Funkcie obmedzenia ................................................................................................................................227
Metódy syntézy ........................................................................................................................................230

Syntéza implantovaných značiek .......................................................................................................233
Nastavenie polohy a detekcia značiek .....................................................................................................233
Syntéza implantovaných značiek - detekcia a syntéza značiek ................................................................236

Vyváženie obrazu a zvýšenie kontrastu ............................................................................................238

KOREKCIA CT S KUŽEĽOVÝM LÚČOM............................................................241

Pracovné toky CT s kužeľovým lúčom..............................................................................................241
Pracovný tok len s kužeľovým lúčom (bez röntgenového lúča) ................................................................241
Kombinovaný pracovný tok s kužeľovým a röntgenovým lúčom...............................................................244

Importovanie CT s kužeľovým lúčom ................................................................................................246

Definovanie VOI pre CT s kužeľovým lúčom ...................................................................................252

CT s kužeľový lúčom/syntéza CT .......................................................................................................253
Zobrazenia snímok...................................................................................................................................254
Možnosti prekrytia snímok........................................................................................................................255
Manuálna syntéza....................................................................................................................................257
Automatická syntéza ................................................................................................................................261
Schválenie syntézy ..................................................................................................................................262

APLIKOVANIE KOREKČNÉHO POSUNU .........................................................263

Úvod ku korekčnému posunu .............................................................................................................263

Aplikovanie posunu pre lineárne urýchľovače Varian...................................................................267

Korekčný posun pre lineárny urýchľovač Elekta............................................................................269



OVERENIE RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA ........................................................271

Štandardné overenie röntgenového žiarenia...................................................................................271

Monitorovanie röntgenového žiarenia...............................................................................................275

VIDEO OVERENIE ...................................................................................................................279

Používanie video overenia ...................................................................................................................279
Porovnanie referenčných a živých snímok ...............................................................................................281

NASTAVENIE POLOHY PACIENTA POMOCOU SYSTÉMU
EXACTRAC ROBOTICS.....................................................................................................283

Úvod k systému Robotics ....................................................................................................................283

Používanie systému ExacTrac Robotics...........................................................................................286
Spustenie systému ExacTrac Robotics ....................................................................................................286
Automatická korekcia uhla náklonu ..........................................................................................................290

Manuálny náklon ....................................................................................................................................294
Automatická kalibrácia (len pre systém Robotics 2.0) ..............................................................................296

Rozsah vyšetrenia pomocou systému Robotics ............................................................................297

NEZÁVISLÝ SOFTVÉR PRE MONITOROVANIE
RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA.......................................................................................299

Nezávislá funkcia ...................................................................................................................................299

VYPNUTIE SYSTÉMU ..........................................................................................................305

Vypnutie softvéru ...................................................................................................................................305

Vypnutie hardvéru..................................................................................................................................307

KALIBRÁCIA SYSTÉMU....................................................................................................323

Súradnicový systém ležadla/lineárneho urýchľovača ...................................................................323
Prístup ku kalibrácii komponentov............................................................................................................325

Kalibrácia izocentra ...............................................................................................................................328

Kalibrácia röntgenového žiarenia ......................................................................................................332
Vykonanie kalibrácie röntgenového žiarenia ............................................................................................333

Kalibrácia radiačného izocentra .........................................................................................................337

ZABEZPEČENIE KVALITY...............................................................................................341



Funkcie overenia kalibrácie .................................................................................................................341

Overenie kalibrácie izocentra..............................................................................................................343

Daily Check .............................................................................................................................................346
Overenie kalibrácie röntgenového žiarenia ..............................................................................................346

Winston-Lutz: Detekcia guľôčky ukazovadla ..................................................................................349
Detekcia skrytej guľôčky ..........................................................................................................................353

Doplnkové funkcie kalibrácie ..............................................................................................................355
Získavanie röntgenových korekčných snímok ..........................................................................................355
Získavanie testovacích röntgenových snímok ..........................................................................................357
Nastavenie predvolenej polohy fantómu kalibrácie röntgenového žiarenia...............................................360
Kalibrácia ležadiel Varian Exact/ETR .......................................................................................................362

Diaľkový prístup k pracovnej stanici ExacTrac...............................................................................364
Prístup k pracovnej stanici ExacTrac........................................................................................................364

POSÚDENIE ÚDAJOV PACIENTA............................................................................367

Posúdenie vyšetrenia, prehrávanie a schválenie ...........................................................................367
Možnosti posúdenia vyšetrenia ................................................................................................................368
Vytváranie správ o vyšetrení ....................................................................................................................369
Radenie dokončených vyšetrení pacienta na posúdenie..........................................................................372
Posúdenie a prehrávanie .........................................................................................................................375

Posúdenie pomocou ARIA Offline Review .......................................................................................380

IMPORTOVANIE, EXPORTOVANIE A ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV
PACIENTA .......................................................................................................................................381

Karta Import/Export ...............................................................................................................................381

Importovanie údajov zo systému plánovania vyšetrenia..............................................................382
Použitie importu Dicom RT.......................................................................................................................384
Automatické importovanie plánu ..............................................................................................................386
DICOM.....................................................................................................................................................387
Importovanie obrysov...............................................................................................................................388
Importovanie izocentier ............................................................................................................................389

Exportovanie údajov pacienta.............................................................................................................390
Exportovanie údajov.................................................................................................................................390

Zálohovanie údajov pacienta ..............................................................................................................391
Zálohovanie a obnova údajov o vyšetrení ................................................................................................391

ÚDRŽBA SYSTÉMU ...............................................................................................................393

Všeobecné pokyny ku kontrole ..........................................................................................................393
Požiadavky na ročnú kontrolu ..................................................................................................................395
Dokumentácia testov................................................................................................................................396
Prehľad mesačných a ročných kontrol .....................................................................................................397



Popisy kontrol.........................................................................................................................................398
Testy vizuálnej kontroly (mesačne a počas STI).......................................................................................398
Test uzemňovacieho vypínača pre únik prúdu (mesačne a počas STI) ....................................................400

Technická kontrola bezpečnosti (STI) ...............................................................................................402
Test vizuálnej kontroly (ročný) ..................................................................................................................403
STI: Opatrenia elektrickej bezpečnosti .....................................................................................................404
Test odporu ochranného uzemnenia (polročný)........................................................................................405
Test dotykového prúdu (polročný) ............................................................................................................409

STI: Testy funkčnosti.............................................................................................................................411
Test funkčnosti skrinky systému ExacTrac (ročný) ...................................................................................411
Test uzemňovacieho vypínača pre únik prúdu (ročný)..............................................................................412
Test výstražného svetla pre röntgenové žiarenie (ročný)..........................................................................413
Test externého výstražného svetla pre röntgenové žiarenie (ročný) .........................................................415
Test svetelných indikátorov napájania generátora (ročný) ........................................................................416
Test potlačenia lúča MV (ročný) ...............................................................................................................417
Test blokovania (ročný) ............................................................................................................................419

Manipulácia s poškodeným zariadením............................................................................................422
Kedy by sa systém nemal použiť..............................................................................................................422
Vrátenie poškodeného zariadenia ............................................................................................................423

Integrácie siete systému ExacTrac (IEC 80001), skener vírusov, I-Pomoc................................424
Prehľad ....................................................................................................................................................424
Skener vírusov .........................................................................................................................................429
iHelp ........................................................................................................................................................430

ALGORITMY..................................................................................................................................433

Kalibrácia .................................................................................................................................................433
Kalibrácia röntgenového žiarenia .............................................................................................................434

Geometria zobrazovania.......................................................................................................................436

Lokalizácia cieľa na základe implantovaných značiek ..................................................................437
Prehľad ....................................................................................................................................................437
Rekonštrukcia umiestnenia implantovaných značiek................................................................................438
Určenie cieľovej polohy ............................................................................................................................440

Syntéza snímok (röntgenové - DRR)..................................................................................................444

Korekcia röntgenových snímok..........................................................................................................448

Obrazové vyváženie ..............................................................................................................................449

RIEŠENIE PROBLÉMOV SO SYSTÉMOM EXACTRAC.......................451

Vylepšenie kvality röntgenového žiarenia........................................................................................451

Vylepšenie automatickej syntézy snímok.........................................................................................454
Nastavenie maximálneho rozsahu syntézy ..............................................................................................455
Definovanie oblastí záujmu pre röntgenové snímky .................................................................................456
Použitie manuálnej syntézy pre definovanie počiatočnej hodnoty pre automatickú syntézu .....................458



Použitie virtuálneho izocentra.............................................................................................................459
Použitie virtuálneho izocentra na zabránenie zamieňaniu stavcov ...........................................................460
Overenie v kombinácii s virtuálnym izocentrom........................................................................................461

Riešenie problémov s automatickou detekciou značiek...............................................................462

Riešenie problémov s detekciou infračervených telesných značiek .........................................463
Princíp detekcie telesných značiek...........................................................................................................464
Automatické riešenie nejednoznačností ...................................................................................................466

Lineárny urýchľovač Elekta nezapne Beam On ..............................................................................469

LICENČNÉ INFORMÁCIE .................................................................................................471

Poskytovanie licencií ............................................................................................................................471

PRÍLOHA ..........................................................................................................................................473

Ikony stavov ............................................................................................................................................473

Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy ........................................................................................479

Dodržiavanie požiadaviek ....................................................................................................................493
Elektromagnetické emisie ........................................................................................................................493
Všeobecná elektromagnetická odolnosť...................................................................................................494
Elektromagnetická odolnosť, ExacTrac ....................................................................................................495
RF komunikačné zariadenie.....................................................................................................................497

INDEX ..................................................................................................................................................499



Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 321



322 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



18 KALIBRÁCIA SYSTÉMU
18.1 Súradnicový systém ležadla/lineárneho

urýchľovača

Všeobecné informácie

Aby mal systém pre nastavenie polohy pacienta ExacTrac presné informácie o aktuálnej polohe
pacienta, sa používa trojrozmerný súradnicový systém v súlade s normou IEC 61217, ktorý slúži
na popísanie pohybov a uhlov ležadla a lineárneho urýchľovača.

Systém ExacTrac s lineárnym urýchľovačom

O

Z

X

Y

Obrázok 139 

Definície osí

Os Funkcia

Východiskový
bod (0,0,0)

Ide o izocentrum lineárneho urýchľovača a je definované priesečníkom osi ro-
tácie portálu s osou rotácie ležadla.

Os Z
Ide o vertikálnu os, ktorá prechádza cez východiskový bod kolmo na rovinu
hornej časti ležadla v uhle náklonu 0°. Nad východiskovým bodom je táto os
kladná a pod východiskovým bodom je záporná.
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Os Funkcia

Os X

Ide o horizontálnu os, ktorá prechádza cez východiskový bod rovnobežne s
rovinou otáčania portálu. Keď sa pozriete na lineárny urýchľovač od podstav-
ca ležadla, táto os je kladná smerom doprava k východiskovému bodu a zá-
porná smerom doľava. Táto os sa tiež označuje ako bočná os, pretože popi-
suje bočný pohyb ležadla.

Os Y

Ide o horizontálnu os, ktorá prechádza cez východiskový bod rovnobežne s
rovinou hornej časti ležadla v uhle náklonu 0°. Keď sa pozriete na lineárny
urýchľovač od podstavca ležadla, táto os je kladná pri pohybe z východisko-
vého bodu smerom k lineárnemu urýchľovaču a záporná pri pohybe z výcho-
diskového bodu od lineárneho urýchľovača. Táto os sa tiež označuje ako po-
zdĺžna os, pretože popisuje pozdĺžny pohyb ležadla.

Rotačné uhly

• Pri rotácii okolo vertikálnej osi sa vytvára uhol ležadla.
• Pri rotácii okolo pozdĺžnej osi sa vytvára pozdĺžny uhol náklonu alebo uhol naklonenia.
• Pri rotácii okolo bočnej osi sa vytvára bočný uhol náklonu alebo uhol odstupu.

Varovanie
Uhol ležadla sa zobrazí v systéme ExacTrac podľa škály, ktorú používa lineárny
urýchľovač. Predvolená poloha môže byť preto 0° alebo 180° a kladná rotácia sa môže
uskutočniť v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Systém je prispôsobený tak,
aby sa počas prijímania spároval s lineárnym urýchľovačom.

Okrem merných jednotiek uhlov (označených symbolom °) sú všetky číselné hodnoty
zobrazené v systéme ExacTrac uvedené v milimetroch [mm].

Kalibrácia a overenie

Pri každej kalibrácii systému vzniká riziko nesprávnej kalibrácie. Z dôvodu optimálnej bezpečnosti
spoločnosť Brainlab odporúča, aby mali práva na kalibráciu systému len odborne vzdelaní
používatelia.
Vykonanie kalibrácie izocentra a röntgenového žiarenia zruší platnosť Calibration to Radiation
Isocenter, takže sa bude musieť zopakovať, čo bude zahŕňať aj nový Winston-Lutzov test
lineárneho urýchľovača. Aby sa tomu zabránilo, spoločnosť Brainlab odporúča iba opätovnú
kalibráciu systému, keď denná kontrola potvrdí, že kalibrácia už nie je vrámci požadovanej
presnosti.
Pre optimálnu bezpečnosť a efektívne používanie systému by sa denná kontrola mala vykonávať
minimálne každé ráno pred klinickým použitím systému.

Súradnicový systém ležadla/lineárneho urýchľovača
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18.1.1 Prístup ku kalibrácii komponentov

Prístup ku kalibrácii izocentra

Krok

Ak chcete získať prístup k možnostiam kalibrácie systému, stlačte možnosť Calibrate/Verify na
karte System Settings. Zobrazí sa obrazovka Calibration.

Obrazovka kalibrácie

Obrázok 140 

Možnosti kalibrácie

Kroky Poznámka

1. Isocenter Calibration Povinné pred začiatkom vyšetrenia pacienta.

2. X-ray Calibration Povinné pred začiatkom vyšetrenia pacienta, ak použí-
vate ExacTrac X-ray.

3. Radiation Isocenter Calibration Vykonajte ju po predchádzajúcich dvoch kalibráciách.

Postup kalibrácie

Spoločnosť Brainlab odporúča pravidelne vykonávať kalibráciu izocentra, kalibráciu röntgenového
žiarenia a kalibráciu radiačného izocentra aspoň raz mesačne, alebo ak je systém dekalibrovaný
(napr. po kolízii komponentu alebo po úprave nastavenia systému).
Kalibrácie vykonajte v nasledujúcom poradí:
• Kalibrácia systému s kalibráciou radiačného izocentra:

1. Kalibrácia izocentra
2. Kalibrácia röntgenového žiarenia
3. Denná kontrola
4. Kalibrácia radiačného izocentra
5. Denná kontrola

KALIBRÁCIA SYSTÉMU
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• Kalibrácia systému bez kalibrácie radiačného izocentra:
1. Kalibrácia izocentra
2. Kalibrácia röntgenového žiarenia
3. Denná kontrola

Kalibrovať radiačné izocentrum

Táto funkcia zabezpečí dodatočnú presnosť a výrazne odporúča sa pre všetky vyšetrenia.
Calibrate Radiation Isocenter je voliteľná kalibrácia, ktorá ďalej zvyšuje presnosť aktuálneho
izocentra a kalibrácie röntgenového žiarenia (pozri str. 337).

Možnosti overenia

K dispozícii sú tie ďalšie možnosti overenia. Pozri str. 341.

Všeobecné odporúčania ku kalibrácii

Varovanie
Kalibráciu overte každý deň. Pravidelná kalibrácia a overenie systému sú potrebné pre
zabezpečenie presnosti. Po mechanickom náraze na jeden z jeho komponentov vždy
skontrolujte kalibráciu systému.

S fantómami kalibrácie manipulujte opatrne. Presnú kalibráciu nemožno zaručiť, ak sa
použije poškodený fantóm. Dávajte pozor, aby ste infračervené značky nepoškriabali alebo
nepoškodili. 

Varovanie
Overte, či sa vypočítaný obrys zhoduje s video snímkou fantómu.

Zabezpečenie presnosti kamery

Počas používania systému sa nedotýkajte kamery.

Varovanie
IČ kamera potrebuje výrazne dlhý čas zahrievania v trvaní až dve hodiny, v závislosti od
podmienok prostredia a špecifikácií fotoaparátu. Počas tohto času sa kamera môže
zohriať. Aby sa zabránilo potenciálne nepresným výsledkom dennej kontroly, odporúča sa
doba zahrievania v trvaní 120 minút, pretože iba počas dennej kontroly sa IČ kamera
používa ako absolútny merací systém. Preto sa uistite, či sa systém ExacTrac napájal po
dobu 120 minút pred vykonaním dennej kontroly.
Prípadne je možné udržiavať systém nepretržite pod napätím (napr. počas noci) a vypnúť
len pracovnú stanicu. Ak tak chcete urobiť, vypnite pracovnú stanicu ExacTrac
prostredníctvom systému Windows. Skrinka bude stále zapnutá. Ak chcete zapnúť
napájanie pracovnej stanice (napr. v nasledujúci deň), najskôr úplne vypnite systém
ExacTrac stlačením tlačidla vypnutia na konzole a po niekoľkých sekundách reštartujte
systém stlačením tlačidla zapnutia.
Aby sa zabránilo teplotnému posunu medzi kalibráciou izocentra a kalibráciou
röntgenového žiarenia, softvér umožňuje iba kalibráciu röntgenového žiarenia v kombinácii
s kalibráciou izocentra. Kalibrácie röntgenového žiarenia sa musia vykonať okamžite po
kalibrácii izocentra, čo zabezpečí platnú kalibráciu systému.

Varovanie
Infračervená kamera vysiela infračervené svetlo, ktoré môže rušiť zdravotnícke pomôcky
tretích strán, ktoré tiež používajú infračervené svetlo. V takýchto prípadoch by sa mal naraz
používať len jeden systém.

Súradnicový systém ležadla/lineárneho urýchľovača
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Varovanie
Infračervené zariadenie tretej strany môže tiež narušiť funkčnosť infračervenej kamery. V
takýchto prípadoch by sa mal naraz používať len jeden systém. Prípadne sa môže
infračervený zdroj tretej strany zakryť.

Ak chcete zabezpečiť presnú kalibráciu a následné infračervené sledovanie, uistite sa, že
reflexné objekty a svetelné zdroje, ktoré by mohli mať vplyv na artefakty, nie sú v zornom
poli kamery.

Varovanie
Na kamerový systém nepripájajte žiadne objekty. Pripojenie dodatočnej hmotnosti na
infračervenú kameru zruší platnosť kalibrácie systému a bude mať za následok nesprávne
nastavenie polohy pacienta.

Varovanie
Kamerový systém nezakrývajte, napr. závesmi. Zakrytie kamerového systému môže
spôsobiť jeho prehriatie.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča, aby bola skrinka počítača vždy zapnutá, aby si
kamera udržala prevádzkovú teplotu.

Varovanie
Aby bola zabezpečená presná kalibrácia a následné infračervené sledovanie, teplota vo
vyšetrovacej miestnosti musí zostať konštantná. Kolísanie teploty, napr. spôsobené
prúdením vzduchu z klimatizácie, môže spôsobiť nepresnú prevádzku kamery.

Varovanie
Veľké zmeny teploty (> 5 °C) môžu v systéme spôsobiť nepresnosti. Používateľ musí
vykonať overenie kalibrácie v prípade veľkých zmien teploty.
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18.2 Kalibrácia izocentra

Všeobecné informácie

Kalibrácia izocentra vyrovná hornú časť ležadla s izocentrom lineárneho urýchľovača, čo priamo
ovplyvňuje presnosť infračerveného aj röntgenového nastavenia polohy.
POZNÁMKA: Vykonajte všetky kroky kalibrácie (vrátane kalibrácie radiačného izocentra), aby sa
minimalizoval rozdiel medzi izocentrom systému ExacTrac a radiačným izocentrom lineárneho
urýchľovača. 

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
S fantómom izocentra manipulujte opatrne. Presnú kalibráciu nie je možné zaručiť, ak sú
fantóm alebo pripojené guľaté značky poškodené. Guľaté značky sa musia vymeniť aspoň
raz ročne a ihneď, ak dôjde k ich poškodeniu. V prípade nesprávneho použitia fantómu
izocentra (padajúci, presunutý na drsnom povrchu so značkami smerujúcimi dole) sa
vyžaduje výmena všetkých guľatých značiek.

Varovanie
Ak sa nevykoná kalibrácia radiačného izocentra, kalibrácia izocentra v rámci systému
ExacTrac bude mať priamy vplyv na polohu pacienta. Vždy sa uistite, že sú lasery v danej
miestnosti správne vyrovnané s radiačným izocentrom lineárneho urýchľovača. Akékoľvek
chyby vyrovnania lasera zníži presnosť nastavenia polohy systému ExacTrac. Menšie
chyby vyrovnania medzi lasermi a radiačným izocentrom môžu byť kompenzované
pomocou kalibrácie radiačného izocentra. Uistite sa, že horná časť ležadla je horizontálna
a vyrovnaná pre kalibráciu.

Varovanie
Poloha izocentra sa musí overiť alebo kalibrovať aspoň raz denne.

Varovanie
Nesprávna poloha guľatých značiek môže spôsobiť nepresnosti izocentrického fantómu.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky guľaté značky úplne naskrutkované do izocentrického
fantómu bez medzery medzi značkou a zásuvkou kolíka značky.

Izocentrický fantóm ET

Kalibrujte polohu izocentra pomocou izocentrického fantómu ET (len s č. 49050A alebo vyšším).

Kalibrácia izocentra
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①

Obrázok 141 

Č. Komponent

① Čiary z laserov v miestnosti

Postup nastavenia polohy fantómu na hornú časť ležadla

Kroky

1. Položte izocentrický fantóm ET na vrchnú časť ležadla a uistite sa, že všetkých päť gu-
ľatých značiek fantómu je v zornom poli kamery.

2. Vyrovnajte fantóm s portálom pomocou gravírovaných pojmov Right, Left a Gantry a
symbolom pacienta na fantóme ako vodidlom.

3. Vyrovnajte čiary gravírované na fantóme s lasermi v danej miestnosti.

Varovanie
Pri vyrovnaní izocentrického fantómu s lasermi vyšetrovacej miestnosti postupujte
mimoriadne opatrne. Nesprávne vyrovnanie izocentrického fantómu môže mať za následok
nesprávne nastavenie polohy pacienta.

Varovanie
Pre kalibráciu systému a overovanie kalibrácie používajte vždy rovnaké fantómy s
rovnakým sériovým číslom.
Pre zákazníkov, ktorí aktualizujú softvér na ExacTrac 6.2 z 5.x alebo starších verzií: už
nepoužívajte izocentrický fantóm ET 49050, pretože neobsahuje volfrámovú guľôčku, ktorá je
potrebná na dennú kontrolu.
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Postup vykonania kalibrácie izocentra

Kroky

1.

Vyberte možnosť Isocenter Calibration na obrazovke Calibration (pozri str. 325) a po-
tvrďte ju pomocou tlačidla Next. Zobrazí sa táto obrazovka.

2.

Uistite sa, či je fantóm vyrovnaný s lasermi v danej miestnosti a v zornom poli kamery
(guľaté značky sú označené modrou farbou).
Ak sa systém ExacTrac používa v kombinácii s iGUIDE a so systémom HexaPOD Evo
RT, posuňte izocentrický fantóm do izocentra pomocou funkcie Isocenter Check, ktorá je
súčasťou bezpečnostných kontrol v iGUIDE.

3. Stlačte tlačidlo Calibrate, aby sa uložila aktuálna poloha izocentrického fantómu ET
ako izocentra.

4.

Ak sa definované izocentrum výrazne líši od predchádzajúceho nastavenia, zobrazí sa
príslušná výzva.

• Uistite sa, že kalibračný fantóm je správne umiestnený a že fantóm ani systém nie sú
poškodené.

• Potvrďte túto výzvu, ak chcete pokračovať s novými nastaveniami.

Kalibrácia izocentra

330 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Kroky

5.

Po dokončení kalibrácie:
Zobrazí sa hlásenie OK.
Úspešná kalibrácia je naznačená v spodnej časti obrazovky.

6. Stlačte tlačidlo Next, ak chcete prejsť na ďalší krok kalibrácie.

Počas kalibrácie nepohybujte fantómom na hornej časti ležadla. V opačnom prípade bude
následné nastavenie polohy pacienta nesprávne.
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18.3 Kalibrácia röntgenového žiarenia

Všeobecné informácie

Kalibrácia röntgenového žiarenia kalibruje röntgenový zobrazovací systém, aby sa zabezpečila
presná korekcia a overenie nastavenia polohy pacienta.

Röntgenový kalibračný fantóm ET

Vykonajte kalibráciu röntgenového žiarenia pomocou röntgenového kalibračného fantómu ET.

Obrázok 142 

Odporúčané nastavenia energie

Typ fantómu Odporúčané nastavenia pre kalibráciu

Röntgenový kalibračný fantóm 120 kV, 100 mA a 100 ms

POZNÁMKA: Nastavenia röntgenového žiarenia závisia od individuálneho nastavenia systému a
od nainštalovaných komponentov systému. Odporúčané nastavenia röntgenového žiarenia
uvedené vyššie sú len hrubým návrhom. 

Ak sa röntgenové zariadenie nepoužíva dlhšie ako dva týždne, nastavenia energie pre
prvých 10 expozícií by nemali presiahnuť hodnotu 110 kV.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Presnú kalibráciu nie je možné zaručiť po deformácii alebo poškodení röntgenového
kalibračného fantómu ET. S röntgenovým kalibračným fantómom ET manipulujte opatrne.

Nedotýkajte sa reflexných značiek. Ak sú reflexné značky poškodené, môže to mať vplyv
na funkčnosť kalibračného fantómu.

Varovanie
Z bezpečnostných dôvodov musíte kontrolovať kalibráciu röntgenového žiarenia aspoň raz
denne ešte pred začiatkom vyšetrenia pacienta. Nepresná kalibrácia môže spôsobiť
nesprávne nastavenie polohy pacienta.

Kalibrácia röntgenového žiarenia
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18.3.1 Vykonanie kalibrácie röntgenového žiarenia

Všeobecné informácie

Kalibráciu röntgenového žiarenia vykonajte priamo po kalibrácii izocentra. Zabránite tak zmenám
prevádzkových teplôt kamery, čo by mohlo ovplyvniť presnosť kalibrácie.

Postup nastavenia polohy röntgenového kalibračného fantómu

Kroky

1.

Vyberte možnosť X-Ray Calibration na obrazovke Calibration (pozri str. 325) a potvrďte
ju pomocou tlačidla Next. Zobrazí sa obrazovka Calibration Position.

2.

Umiestnite röntgenový kalibračný fantóm ET na ležadlo nasledovným spôsobom:
• Reflexné značky sú úplne viditeľné pre obidve šošovky kamery.
• Kovové komponenty v hornej časti ležadla nie sú zobrazené na následných kalibrač-

ných snímkach.

3. Nastavte polohu kalibračného fantómu na ležadle, až kým nie je uhol ležadla zobrazený
ako nula.

4.

Nastavte polohu ležadla:
• Ak je nainštalovaná možnosť automatického nastavenia polohy ležadla (pozri str. 73),

stlačte tlačidlá aktivácie na ovládači ležadla, aby ste opravili bočné, pozdĺžne a vertikál-
ne hodnoty.

• V opačnom prípade posuňte ležadlo manuálne podľa informácií, ktoré udávajú indikáto-
ry posunu (pozri str. 196).

Keď sú všetky uhly nastavené na OK, dosiahne sa referenčná poloha uložená počas in-
štalácie systému. Ak je to potrebné, referenčná poloha sa môže upraviť (pozri str. 362).

5. Stlačte tlačidlo Next, aby sa mohli kalibrovať ploché panely.
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Bezpečnostná poznámka

Varovanie
Pri automatickom nastavení polohy ležadla sa zdržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí.

Nastavenie polohy pre kalibráciu (úspešné nastavenie polohy)

Obrázok 143 

Kalibrácia röntgenového žiarenia
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Postup kalibrácie röntgenových komponentov

Kroky

1.

Získajte röntgenovú snímku pre obidve trubice podľa pokynov na obrazovke kalibrácie.

2.

Overte, či sú oranžové nitkové kríže zobrazené na získanej snímke vycentrované v rámci
všetkých ôsmich žltých okrúhlych značiek priamo obrátených k röntgenovému lúču na
jednotlivých obrazovkách.
Ak to tak nie je, overte, či snímka nie je príliš exponovaná alebo nedostatočne exponova-
ná. Ak je to potrebné, kliknite na možnosť Modify a nastavte úrovne röntgenovej energie
(pozri str. 93) a zopakujte získanie snímok.

3. Stlačte tlačidlo Finish, aby sa dokončil proces kalibrácie.

Varovanie
Ak sa získavanie snímok nepodarí ani po troch pokusoch, napr. ak nie je možné
vygenerovať celú snímku, kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.
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Kalibrácia röntgenového žiarenia (úspešná kalibrácia)

Obrázok 144 

①

②

③

④
⑤⑥

⑦
⑧

Obrázok 145 
Všetkých osem značiek bolo na röntgenovej snímke Obrázok 144 (zväčšená na Obrázok 145)
správne detegovaných. Značka na pravej dolnej strane značky 4 nepatrí k tejto kalibračnej osi.
Používa sa iba na kalibráciu ďalšej osi zobrazenia a je preto normálne, že okolo nej nie je
zobrazený žiadny žltý kruh.

Kalibrácia röntgenového žiarenia
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18.4 Kalibrácia radiačného izocentra

Všeobecné informácie

Z dôvodu optimálnej presnosti nastavenia polohy musí byť bod izocentra v rámci kalibrácie
röntgenových snímačov systému ExacTrac úplne totožná s aktuálnym radiačným izocentrom
urýchľovača.
Keďže sa kalibrácia röntgenového žiarenia v systéme ExacTrac spolieha na nasledovné:
• lasery v danej miestnosti
• kalibrácia izocentra pre infračervenú kameru
• geometria kalibračných fantómov,

môže sa očakávať typická nezhoda medzi izocentrom v kalibrácii röntgenového zobrazovania a
aktuálnym radiačným izocentrom s hodnotou zvyčajne 0,4 až 0,7 mm.
Kalibrácia radiačného izocentra umožňuje kompenzovať túto odchýlku.
Aktuálne radiačné izocentrum urýchľovača sa musí presne definovať pomocou Winston-Lutzovho
testu. Na konci tohto testu bude guľôčka Winston-Lutzovho ukazovadla v radiačnom izocentre.
Opätovné vyrovnanie bodu izocentra v kalibrácii röntgenového žiarenia k tomuto bodu sa
dosiahne tak, že sa bude detegovať guľôčka Winston-Lutzovho ukazovadla na snímkach systému
ExacTrac X-ray. Po nájdení stredu guľôčky sa táto poloha môže použiť na definovanie pôvodného
bodu (izocentra) v kalibrácii systému ExacTrac.
Kalibrácia radiačného izocentra nie je vyslovene povinná. Na urýchľovačoch, pri ktorých je možné
dosiahnuť požadovanú presnosť bez tohto dodatočného nastavenia, alebo na urýchľovačoch, kde
nie je k dispozícii žiadny Winston-Lutzov hardvér, je možné pracovať iba so štandardnou
kalibráciou izocentra a kalibráciou röntgenového žiarenia.
Spoločnosť Brainlab dôrazne odporúča vykonať kalibráciu radiačného izocentra pre všetky
urýchľovače, kde je k dispozícii hardvér pre Winston-Lutzov test. Presnosť systému môže byť
znížená, ak sa nevykoná kalibrácia radiačného izocentra.

Postup vykonania kalibrácie radiačného izocentra

Kroky

1. Vykonajte Daily Check, aby ste sa uistili, že je kalibrácia systému ExacTrac platná. Ak je
to potrebné, vykonajte kalibráciu izocentra a röntgenového žiarenia.

2. Vykonajte Winston-Lutzov test podľa špecifikácií poskytnutých výrobcom vášho urýchľo-
vača alebo podľa príslušných interných protokolov.

3. Uistite sa, že na konci Winston-Lutzovho testu je guľôčka ukazovadla v radiačnom izo-
centre.

4.

Aktivujte zaškrtávací rámček Calibrate Radiation Isocenter na obrazovke Calibration.
Po vstupe do sprievodcu pre Radiation Isocenter Calibration sa zobrazí pripomienka:
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Kroky

5.

Systém ExacTrac vykoná kontrolu a predstaví výsledný posun v polohe radiačného izo-
centra:

Ak je to potrebné, kliknite na možnosť Modify a nastavte úrovne röntgenovej energie (po-
zri str. 93).

6.
Ak sa guľôčka automaticky neoznačí nitkovým krížom na zobrazeniach röntgenovej sním-
ky, použite funkciu Search a nastavte Pointer Radius pre detekciu guľôčky. Mali by ste
vizuálne skontrolovať výsledok úspešnej detekcie kruhov.

7.

Ak je výsledný posun v rámci prijateľných limitov, zobrazí sa hlásenie so zelenou ikonou:

8.

Ak posun prekračuje prijateľné limity, zobrazí sa červený symbol:

• Skontrolujte, či zelený kríž označuje stred guľôčky
• Opätovne kalibrujte systém

9. Ak je výsledný posun v rámci prijateľných limitov, aktivuje sa tlačidlo Next.

Kalibrácia radiačného izocentra
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Kroky

10.

Keď kliknete na možnosť Next, dialógové okno sa vás opýta, či sa má aplikovať Winston-
Lutzov posun na kalibráciu izocentra.

11.

Kliknite na možnosť No, ak chcete ukončiť sprievodcu kalibráciou, a všetky zmeny sa od-
stránia.
Kliknite na možnosť Yes, ak chcete aplikovať Winston-Lutzov posun na kalibráciu izocen-
tra. Zobrazí sa stránka pre overenie, ktorá umožňuje používateľovi získať ďalší pár rönt-
genových snímok pre kontrolu vyššej presnosti.

Tieto stránky overenia sú voliteľné. Zrušenie sprievodcu v tomto bode nebude znamenať
vymazanie kalibrácie radiačného izocentra.
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19 ZABEZPEČENIE KVALITY
19.1 Funkcie overenia kalibrácie

Prístup k overeniu izocentra

Ak chcete získať prístup k možnostiam overenia kalibrácie, stlačte možnosť Calibrate/Verify na
karte System Settings.

Obrazovka kalibrácie

①
②
③

Obrázok 146 

Postup aktivácie overenia

Krok

Ak chcete aktivovať overenie kalibrácie, aktivujte požadovanú možnosť v oblasti Verification a
stlačte možnosť Next, aby sa zobrazila príslušná obrazovka overenia.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Č. Komponent Funkcia

① Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Používa sa na overenie, či bol fantóm správne vyrovnaný s la-
serom počas kalibrácie (alebo s radiačným izocentrom, ak sa
použila kalibrácia radiačného izocentra) (pozri str. 343).

② Daily Check Umožňuje rýchle overenie kalibrácie röntgenového žiarenia
(pozri str. 346). Toto zahŕňa krok ① uvedený vyššie.
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Č. Komponent Funkcia

③ Detect Winston-Lutz Po-
inter

Používa sa na vykonanie Winston-Lutzovho testu (pozri str.
349).

Bezpečnostné poznámky

Pred začatím overenia kalibrácie sa uistite, že skrinka počítača bola zapnutá aspoň po
dobu 60 minút.

Varovanie
IČ kamera Polaris potrebuje čas zahrievania najmenej 60 minút a IČ kamera Polaris Spectra
potrebuje čas zahrievania minimálne 5 minút. Počas tohto času sa kamery zahrejú. Aby sa
predišlo nesprávnemu vyšetreniu alebo kalibrácii systému, je nevyhnutné zapnúť kameru
IČ Polaris najmenej 60 minút pred použitím a IČ kameru Polaris Spectra najmenej 5 minút
pred použitím. Na zapnutie stlačte tlačidlo „Zapnúť systém“ na skrinke počítača. Celý
systém ExacTrac, okrem pracovnej stanice, sa pomocou tohto tlačidla zapne. Systém je
možné udržiavať nepretržite napájaný. Aby sa zabránilo teplotnému posunu medzi
kalibráciou izocentra a kalibráciou röntgenového žiarenia, softvér umožňuje iba kalibráciu
röntgenového žiarenia v kombinácii s kalibráciou izocentra. Kalibrácie röntgenového
žiarenia sa musia vykonať ihneď po kalibrácii izocentra.

Funkcie overenia kalibrácie
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19.2 Overenie kalibrácie izocentra

Aktivácia overenia izocentra

Kroky

1. Vyberte možnosť Move Isocenter Phantom To Current Isocenter na obrazovke Cali-
bration (pozri str. 341) a potvrďte ju pomocou možnosti Next.

2. Zobrazí sa obrazovka overenia izocentra.

Obrazovka overenia izocentra

Obrázok 147 

Postup vykonania overenia izocentra

Kroky

1.
Položte Fantóm izocentra ET na vrchnú časť ležadla a uistite sa, že všetkých päť guľa-
tých značiek fantómu je detegovaných a že sú viditeľné v zobrazení Left Camera a Right
Camera.

2. Kliknite na možnosť Start Positioning.

ZABEZPEČENIE KVALITY
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Kroky

3.

Opravte bočné, pozdĺžne a vertikálne hodnoty, ak je nainštalované automatické nastave-
nie polohy ležadla:
• Pre ležadlá Varian Exact/ETR stlačte tlačidlá aktivácie na obidvoch stranách ovládača,

aby sa aktivoval automatický pohyb ležadla (pozri str. 73).
• Pre lineárne urýchľovače TrueBeam sa po stlačení možnosti Start Positioning zobrazí

dialógové okno Nastavenia polohy ADI (pozri str. 205).
• Pre lineárne urýchľovače Elekta so systémom iGUIDE/HexaPOD RT Evo vykonajte

kontrolu izocentra v iGUIDE, aby sa automaticky nastavila poloha pre Fantóm izocen-
tra ET v izocentre. Fantóm sa posunie do uloženej polohy izocentra zo systému Elekta.
Ak máte aktivovanú možnosť Radiation Isocenter Calibration a odchýlka je príliš veľká
na strane systému Elekta, možno bude potrebné upraviť kalibráciu na strane systému
Elekta.

V opačnom prípade posuňte ležadlo manuálne podľa informácií, ktoré udávajú indikátory
posunu (pozri str. 196).

4.

Teraz by sa mala zobraziť nula a stav OK pre všetky hodnoty vzdialenosti a uhly pre aktu-
álnu polohu izocentra.

5.

Uistite sa, že izocentrum bolo správne kalibrované tak, že overíte, či sú riadky vyryté na
fantóme správne vyrovnané s lasermi v danej miestnosti.
Ak fantóm izocentra nemá správne nastavenú polohu, zopakujte kalibráciu (pozri str.
328).
Ak sa používa možnosť Radiation Isocenter Calibration, lasery sa nebudú zhodovať s
čiarami vyrytými na fantóme s najvyššou presnosťou. Použite možnosť Daily Check pre
overenie polohy izocentra.

Overenie kalibrácie izocentra
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Kroky

6. Ak chcete zopakovať overenie, upravte polohu pre Fantóm izocentra ET podľa potreby a
stlačte možnosť Start Positioning.

7. Po dokončení overenia stlačte možnosť Next, aby sa ďalej pokračovalo so získavaním
snímok.

Vojdite do vyšetrovacej miestnosti a vizuálne overte, či sú lasery v správnom vzájomnom
vzťahu s nitkovými krížmi na fantóme.

ZABEZPEČENIE KVALITY
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19.3 Daily Check
19.3.1 Overenie kalibrácie röntgenového žiarenia

Všeobecné informácie

Možnosť Daily Check overuje krížovú kalibráciu izocentra IČ a röntgenového žiarenia v systéme
ExacTrac. NEJDE o indikáciu dosiahnuteľnej presnosti nastavenia polohy s izocentrom
lineárneho urýchľovača. Pre možnosť Daily Check sa pomocou röntgenového systému deteguje
volfrámová guľôčka, ktorá sa nachádza v strede Kalibračného fantóma izocentra ET.
Systém ExacTrac automaticky deteguje guľôčku na röntgenových snímkach a vypočíta a zobrazí
odchýlku od miesta, kde sa očakáva volfrámová guľôčka, a to na základe IČ informácií z
Kalibračného fantóma izocentra ET. Takto možnosť Daily Check zobrazí odchýlku volfrámovej
guľôčky tak, ako je detegovaná na röntgenových snímkach v porovnaní s očakávanou polohou
prichádzajúcou z IČ systému. Výsledky translačných posunov denného overenia sa kontrolujú
samostatne v každom smere. Predvolené kritérium prechodu je 1 mm.
Spoločnosť Brainlab odporúča vykonať Daily Check aspoň raz denne.
Na hodnotenie presnosti izocentra pri kalibrácii systému ExacTrac X-ray vo vzťahu k radiačnému
izocentru lineárneho urýchľovača sa môže použiť funkcia detekcie pomocou guľôčky Winston-
Lutzovho ukazovadla v systéme ExacTrac. Preto sa uistite, že guľôčka Winston-Lutzovho
ukazovadla je správne umiestnená v izocentre lineárneho urýchľovača (napr. pomocou snímania
EPID). Funkcia detekcie pomocou guľôčky Winston-Lutzovho ukazovadla potom zobrazí odchýlku
medzi radiačným izocentrom lineárneho urýchľovača a izocentrom systému ExacTrac X-ray.
Na určenie celkovej presnosti nastavenia polohy v systéme ExacTrac by sa mal vykonať test
skrytého cieľa pomocou antropomorfného fantómu.

Röntgenové snímanie

①
Röntgenové snímanie je integrované do stránky Daily Check.

Daily Check
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Ak máte licenciu na Calibrate Radiation Isocenter, zobrazí sa stav pre aktuálnu Radiation
Isocenter Calibration v pravom dolnom rohu ①.

Získavanie röntgenových snímok

Kroky

1. Postupujte podľa krokov uvedených v časti str. 343 pre nastavenie polohy fantómu izo-
centra.

2. Zvoľte nízku úroveň röntgenovej energie, t. j. 70 kV, 20 mA, a to stlačením tlačidla Modify
(Upraviť) (pozri str. 91).

3. Získajte a zobrazte obidve röntgenové snímky.

Overenie röntgenového žiarenia/Denná kontrola

②

① ③

Obrázok 148 

Č. Komponent Funkcia

① Pointer
Radius ukazovadla sa môže nastaviť na veľkosť implantova-
nej guľôčky (predvolená hodnota je nastavená pre izocentric-
ký fantóm od spoločnosti Brainlab).

② Výsledok Výsledok dennej kontroly.

③ Radiation Isocenter Cali-
bration

Dátum predchádzajúcej kalibrácie radiačného izocentra a či je
aktuálna.
Toto pole sa zobrazí len vtedy, ak máte licenciu na túto funk-
ciu.
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Vyhodnotenie výsledku dennej kontroly

Kroky

1.

Tak, ako je uvedené v pokynoch, musíte vizuálne skontrolovať výsledok detekcie kruhu.
Ak je volfrámová guľôčka sotva viditeľná na získaných snímkach, použite obrazové vyvá-
ženie na vylepšenie kontrastu. Vykonajte to potiahnutím obdĺžnika pomocou pravého tla-
čidla myši v stredovej polohe fantómu (pozri str. 238).

2.

• Ak je denná kontrola úspešná, zobrazí sa zelený symbol.

• Ak nie je, zobrazí sa červený symbol.

3. Ak chcete obnoviť detekciu guľôčky, napr. s iným nastavením polomeru, nastavte Radius
a stlačte tlačidlo Search.

4. Po získaní vhodného výsledku kliknite na možnosť Finish.

5. Potvrďte hlásenie, ktoré sa zobrazí, pomocou tlačidla OK. Overenie je teraz dokončené.

Varovanie
Ak sa denná kontrola nepodarí, musíte zopakovať postup kalibrácie röntgenového žiarenia.

Dodatočné testovanie

Winston-Lutzov test sa môže použiť na ďalšie overenie presnosti systému (pozri str. 349).
Odporúča sa z času na čas vykonať test skrytého cieľa (pozri str. 353).
Test skrytého cieľa sa môže tiež použiť pre neúspešné denné kontroly, aby ste videli odchýlku k
izocentru od volfrámovej guľôčky v izocentrickom fantóme.

Daily Check
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19.4 Winston-Lutz: Detekcia guľôčky ukazovadla

Všeobecné informácie

Spoločne s ukazovadlom fantómu sa táto funkcia používa na hodnotenie presnosti izocentra pri
kalibrácii röntgenového žiarenia vo vzťahu k radiačnému izocentru lineárneho urýchľovača.
Spoločnosť Brainlab odporúča z času na čas vykonať Winston-Lutzov test, aby sa zaistila zhoda s
vysokou presnosťou medzi lineárnym urýchľovačom a izocentrom v systéme ExacTrac. Ak je k
dispozícii Radiation Isocenter Calibration, je nevyhnutná.

Pred začatím

Kroky

1.

Ak chcete vykonať test detekcie ukazovadla, namontujte vhodný nástroj s ukazovadlom
(napr. fantómové ukazovadlo od spoločnosti Brainlab alebo bezrámové SRS cieľové
ukazovadlo) na montážnu časť ležadla alebo na bezrámovú SRS maskovaciu základ-
ňu.

2.
Ak používate radiačné izocentrum systému ExacTrac, vykonajte celý Winston-Lutzov
test, aby sa guľôčka dostala do radiačného izocentra. V opačnom prípade vyrovnajte uka-
zovadlo s lasermi.

Fantómové ukazovadlo

①

②

Obrázok 149 

Č. Komponent

① Fantómové ukazovadlo.

②
Montážna časť ležadla od spoločnosti Brainlab (príklad).
Pozrite si Príručku pre používateľov hardvéru, Stereotaktický hardvér RTRS.
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Bezrámové SRS cieľové ukazovadlo

① ②

Obrázok 150 

Č. Komponent

① Bezrámové SRS cieľové ukazovadlo

②
Bezrámová SRS maskovacia základňa
Pozrite si Príručku pre používateľov hardvéru, Systém podpory pacienta

Postup aktivácie detekcie ukazovadla

Kroky

1. Vyberte možnosť Detect Winston-Lutz Pointer na obrazovke Calibration (pozri str. 341)
a potvrďte ju pomocou tlačidla Next.

2. Zobrazí sa obrazovka röntgenového snímania.

Winston-Lutz: Detekcia guľôčky ukazovadla
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Röntgenové snímanie

Obrázok 151 

Postup získania röntgenovej snímky

Kroky

1. Z obidvoch röntgenových trubíc sa musí teraz získať jedna röntgenová snímka tak, ako je
uvedené v pokynoch v softvéri.

2. Poloha kalibrovaného izocentra je v každom prípade naznačená modrým nitkovým krí-
žom.

3. Nastavte kontrast snímky a obrazové vyváženie podľa potreby (pozri str. 238) a stlačte
tlačidlo Next.
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Postup overenia presnosti

Obrázok 152 

Kroky

1. Ak sa guľôčka automaticky neoznačí nitkovým krížom na zobrazeniach röntgenovej sním-
ky, použite funkciu Search a nastavte požadovaný polomer guľôčky pre jej detekciu.

2. Použite funkcie priblíženia a záberu na nastavenie polohy detegovanej guľôčky v strede
zobrazení röntgenovej snímky a na zvýšenie faktora priblíženia podľa potreby.

3.

Detegovaný stred guľôčky sa označí zeleným nitkovým krížom.
• Izocentrum, ako je definované počas kalibrácie röntgenového žiarenia (pozri str. 332),

je označené modrým nitkovým krížom.
• Akákoľvek odchýlka medzi izocentrom plánovaného vyšetrenia a kalibrovaným izocen-

trom je naznačená hodnotami 2D a 3D posunu zobrazenými pod zobrazeniami röntge-
novej snímky. Hodnota vyššia ako 0,7 mm môže naznačovať nesprávnu detekciu gu-
ľôčky na snímke alebo nekonzistentnú kalibráciu.

• Hodnota Reconstruction Error zobrazuje vzdialenosť medzi ľavými a pravými projekč-
nými čiarami na röntgenovej snímke v 3D priestore. Vysoká hodnota naznačuje, že sy-
stém je možno potrebné opätovne kalibrovať.

4. Zatvorte Winston-Lutzovu obrazovku stlačením tlačidla Finish.

Varovanie
Ak vypočítaná odchýlka prekračuje hodnotu 0,7 mm, systém sa musí opätovne kalibrovať a
test detekcie guľôčky ukazovadla sa potom musí zopakovať. Ak odchýlka stále prekračuje
hodnotu 0,7 mm, kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.

Winston-Lutz: Detekcia guľôčky ukazovadla
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19.4.1 Detekcia skrytej guľôčky

Pred začatím

Kroky

1.
Ak chcete vykonať test detekcie skrytej guľôčky, je potrebné umiestniť na vyšetrovací stôl
fantóm QA (obsahuje vhodnú rádiovú nepriehľadnú guľôčku, napr. 5 mm volfrámovú gu-
ľôčku). 

2. Stred guľôčky sa musí definovať ako izocentrum vyšetrenia v zodpovedajúcom súbore
údajov.

3. Infračervené nastavenie polohy a korekcia CT röntgenového alebo kužeľového lúča by sa
potom mala vykonať tak, aby sa volfrámová guľôčka umiestnila do izocentra.

4. Po dosiahnutí ideálnej polohy tak, ako to naznačuje softvér ExacTrac, sa presnosť môže
overiť pomocou detekcie skrytej guľôčky.

5. Zatvorte pacienta a nechajte stôl/fantóm v nezmenenej polohe (t. j. zrušte centrovanie za-
riadenia Robotics).

Postup aktivácie detekcie guľôčky

Krok

1. Vyberte možnosť Detect Winston-Lutz Pointer na obrazovke Calibration (pozri str. 341) a
potvrďte ju pomocou tlačidla Next.

Postup overenia presnosti

Röntgenové snímanie a detekcia kruhu sa vykonávajú na tej istej obrazovke.

Obrázok 153 

Kroky

1. Ak sa guľôčka automaticky neoznačí nitkovým krížom na zobrazeniach röntgenovej sním-
ky, použite funkciu Search a nastavte požadovaný polomer guľôčky pre jej detekciu.

2. Použite funkcie priblíženia a záberu na nastavenie polohy detegovanej guľôčky v strede
zobrazení röntgenovej snímky a na zvýšenie faktora priblíženia podľa potreby.
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Kroky

3.

Izocentrum plánovaného vyšetrenia je označené zeleným nitkovým krížom.
• Izocentrum, ako je definované počas kalibrácie röntgenového žiarenia (pozri str. 332),

je označené modrým nitkovým krížom.
• Akákoľvek odchýlka medzi izocentrom plánovaného vyšetrenia a kalibrovaným izocen-

trom je naznačená hodnotami 2D a 3D posunu zobrazenými pod zobrazeniami röntge-
novej snímky. Hodnota vyššia ako 1,5 mm môže naznačovať nesprávnu detekciu gu-
ľôčky na snímke alebo nekonzistentnú kalibráciu.

• Hodnota Reconstruction Error zobrazuje vzdialenosť medzi ľavými a pravými projekč-
nými čiarami na röntgenovej snímke v 3D priestore. Vysoká hodnota naznačuje, že sy-
stém je možno potrebné opätovne kalibrovať alebo že guľôčka nie je správne detego-
vaná na jednej alebo obidvoch snímkach.

4. Zatvorte obrazovku stlačením tlačidla Finish.

Varovanie
Odchýlky detegované počas tohto testu predstavujú presnosť, ktorú môžete očakávať
počas vyšetrenia pacienta. Ak uvedené odchýlky prekračujú prijateľné hodnoty, pacienti by
sa nemali vyšetrovať, kým systém nebude opätovne kalibrovaný.

Winston-Lutz: Detekcia guľôčky ukazovadla
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19.5 Doplnkové funkcie kalibrácie
19.5.1 Získavanie röntgenových korekčných snímok

Všeobecné informácie

Môžete získať biele snímky, ktoré zodpovedajú meniacej sa citlivosti každého pixela detektora
plochého panelu a umožňujú softvéru detegovať a interpolovať chybné pixely na plochých
paneloch.
Spoločnosť Brainlab odporúča, aby ste pravidelne získavali röntgenové korekčné snímky (raz za
mesiac, aspoň raz za rok), alebo vždy, keď sa vám zdá, že sa kvalita snímky znížila.

Postup získavania röntgenových korekčných snímok

Kroky

1. Kliknite na možnosť Correction Image Wizard v System Settings.

2. Systém automaticky vygeneruje snímky s posunom na korekciu snímok (pozri str. 357).

3.

Budete vyzvaní, aby ste získali príslušné biele snímky (pozri str. 355).

Postup získania bielych snímok

Uistite sa, že trasa lúča z podlahovej skrinky/skrinky na podlahe do detektora nie je blokovaná. V
zornom poli nesmú byť žiadne objekty (vrátane ležadla). Neodstraňujte žiadne kryty ani filtre z
plášťov/krytov trubíc, pretože biele snímky by sa mali vytvárať v rovnakej konfigurácii ako pri
zobrazovaní pacientov.
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Kroky

1.

Získajte päť snímok pomocou trubice 1 a potom päť snímok pomocou trubice 2. Aktuálna
trubica je zobrazená na pravej strane obrazovky.

2. Uistite sa, či sa pre obidve trubice používajú tie isté nastavenia energie.

3. Ak je úroveň expozície získaných snímok mimo predvoleného rozsahu, zobrazí sa zodpo-
vedajúca výzva.

4. Ak je odchýlka uvedená vo výzve len okrajová, nemali by ste upraviť nastavenia energie.

Korekcia snímok

Po získaní všetkých bielych snímok, sa snímky s posunom, získané snímky a snímky so zlými
pixelami uložia pre každú trubicu. Tieto snímky sa použijú na vykonanie korekcie snímok pri
získavaní röntgenových snímok. 
Pozri str. 448.

Kontrast a obrazové vyváženie

Histogramy (založené na hodnotách šedej od 0 do 65 535) vám umožnia upraviť distribúciu úrovní
šedej na röntgenových snímkach. Pozri str. 238.

Doplnkové funkcie kalibrácie
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19.5.2 Získavanie testovacích röntgenových snímok

Všeobecné informácie

Testovacie snímky sa môžu získať na karte Test Acquisition s rôznymi nastaveniami korekcie,
napríklad na overenie kvality röntgenových snímok a presnosti plochého panela.
V sprievodcovi pre Test Acquisition nie je povolené získavanie röntgenových snímok pre
nastavenie polohy pacienta. Všetky ostatné zdravotné indikácie, ako je stanovenie okrajov nádoru
počas dýchania, sú v zodpovednosti zdravotníckeho odborníka.

Varovanie
Nepoužívajte röntgenové snímky získané na stránke Test Acquisition na nastavenie polohy
pacienta.

Karta Test Acquisition

Obrázok 154 

Postup získania snímok

Kroky

1. V časti X-Ray Source vyberte plochý panel (Tube 1, Tube 2 alebo Dual), ktorý sa má
hodnotiť počas získavania snímok.

2. Teraz môžete získať röntgenové snímky obvyklým spôsobom. Pozri str. 91.

Postup použitia/odstránenia korekcií

Kroky

1. V časti Use Corrections vyberte, ktoré korekčné hodnoty sa majú aplikovať na aktuálnu
röntgenovú snímku.

2. Korekčné hodnoty sú založené na už získaných korekčných snímkach (pozri str. 355).

ZABEZPEČENIE KVALITY
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Postup nastavenia kontrastu a obrazového vyváženia

Kroky

1. Ak chcete vylepšiť zobrazenie, kontrast získanej snímky sa môže upraviť pomocou lišty
posuvníka Enhance Contrast (pozri str. 239).

2. Histogramy vám umožnia upraviť distribúciu úrovní šedej na röntgenových snímkach.
Viac informácií nájdete v časti str. 238.

3. Ak vyberiete možnosť Invert v oblasti Image Processing, môžete zobraziť negatívnu
snímku.

Uloženie a načítanie snímok

Možnosti

Pomocou tlačidla Save môžete röntgenové snímky uložiť ako surové údaje o snímkach, vrátane
metainformácií.

Pomocou tlačidla Load môžete načítať röntgenové snímky s príponou *.his alebo
*.sequence, napr. na účely porovnania.

Varovanie
Ak chcete uložiť röntgenové snímky získané na stránke Test Acquisition do priečinka
pacienta, musíte ich uložiť manuálne.

Postup získania sekvencií

Kroky

1. V časti Acquisition Type vyberte možnosť Sequence a stanovte maximálny počet rá-
mov, ktoré sa majú získať.

2. Vyberte váš požadovaný zdroj Tube1/Tube2/Dual.

3. Počas získavania sekvencie držte tlačidlo stlačené (budete počuť pípnutie pri každej vy-
tvorenej snímke).

4. Tlačidlo môžete kedykoľvek pustiť, ak chcete zastaviť získavanie.

5. Použite posuvník pod zobrazenými röntgenovými snímkami a prechádzajte cez získanú
sekvenciu.

Postup prenosu predvolených nastavení do generátora

Kroky

1. Vyberte požadovanú hodnotu Preset zo zoznamu Generator Presets.

2. Kliknite na možnosť Set Parameters, aby sa prenieslo predvolené nastavenie do generá-
tora.

Postup uloženia nastavení generátora v časti Predvolené

Kroky

1. Vyberte možnosť Preset, ak chcete aktualizovať v časti Generator Presets.

2. Kliknite na možnosť Store Parameters, aby sa skopírovali Generator Settings do pred-
volených.

Doplnkové funkcie kalibrácie

358 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Produkt oblasti dávky

Rovnako ako intenzita snímky aj produkt oblasti dávky sa môže vypočítať a zobraziť, ak je to
žiaduce alebo to vyžaduje zákon. Na to musí servis spoločnosti Brainlab vykonať dodatočné
kalibrácie a merania systému.
Produkt oblasti dávky je daný ako µGy * m² a vypočíta sa pre snímku vytvorenú s upravenými
nastaveniami röntgenového generátora. Produkt oblasti dávky neberie do úvahy filtráciu hornej
časti ležadla alebo iného príslušenstva v poli röntgenového žiarenia za röntgenovou trubicou a do
úvahy berie kryt pacienta, kolimátor a filtráciu podlahovej skrinky.

ZABEZPEČENIE KVALITY
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19.5.3 Nastavenie predvolenej polohy fantómu kalibrácie röntgenového žiarenia

Postup určenia vhodnej polohy

Kroky

1. Pred spustením funkcie X-Ray Calibration Phantom Position vykonajte testovacie rönt-
genové snímanie pomocou fantómu kalibrácie ET X-ray na ležadle (pozri str. 357).

2.

Umožní vám to určiť polohu, v ktorej sú viditeľné fantómové značky (osem pre každý plo-
chý panel) na získaných röntgenových snímkach tak, ako je to zobrazené na schéme:

3.

Kliknite na možnosť Calib. Position, aby ste mohli definovať polohu röntgenového fantó-
mu v tomto dialógovom okne:

4. V dialógovom okne kliknite na možnosť Store Current, aby sa uložila táto poloha, ktorá
sa použije pri vykonávaní kalibrácie röntgenového žiarenia.

Doplnkové funkcie kalibrácie

360 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



POZNÁMKA: Táto funkcia by sa mala použiť iba vtedy, ak predtým definovaná poloha fantómu
kalibrácie röntgenového žiarenia neumožňuje kalibráciu obidvoch plochých panelov, t. j. ak poloha
fantómu nezaručuje viditeľnosť 8 fantómových značiek pre každú os zobrazovania. 

Šikmé značky

Okrem 8 kruhových fantómových značiek, ktoré sú potrebné na kalibráciu každej osi
zobrazovania, uvidíte niektoré značky, ktoré sú skreslené kvôli šikmému zobrazeniu na snímke.
Tieto značky sú potrebné len na kalibráciu ostatných osí zobrazovania a nemusia byť viditeľné na
aktuálnej snímke kalibrácie.

① ②
Obrázok 155 

Č. Komponent

① Presne detegovaná kruhová značka použitá na kalibráciu

② Šikmý pohľad na značku, ktorá sa nevyžaduje na kalibráciu tejto osi zobrazovania

Skrinka systému ExacTrac X-ray na podlahe

Kvôli rôznym nastaveniam systému bude možno potrebné upraviť predvolenú polohu fantómu
kalibrácie systému ExacTrac X-ray, aby bolo možné kalibrovať röntgenové komponenty.
Zabezpečíte tak, že počas kalibrácie bude viditeľných všetkých osem značiek.
Ak nevidíte všetkých osem značiek, kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.
V niektorých prípadoch bude možno potrebné, aby sa kvôli nastaveniu systému vložila ďalšia
plastová skrutka do fantómu kalibrácie, aby sa zabezpečilo, že počas kalibrácie bude všetkých
osem značiek viditeľných.

Obrázok 156 
POZNÁMKA: Systémy inštalované s röntgenovými trubicami na podlahe majú trochu menšie
zorné pole a vyžadujú osobitnú pozornosť pri definovaní polohy fantómu kalibrácie röntgenového
žiarenia. 

ZABEZPEČENIE KVALITY
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19.5.4 Kalibrácia ležadiel Varian Exact/ETR

Všeobecné informácie

Funkcia možnosti Couch Calibration, ktorá je dostupná na karte System Settings, sa môže
použiť na konfiguráciu ležadla pre pohyb pri správnej rýchlosti, čo umožní hladké zrýchlenie a
spomalenie. 
• Táto funkcia je dôležitá iba pre automatické nastavenie polohy ležadla v kombinácii s ležadlami

Exact alebo ETR. (V systémoch TrueBeam je táto funkcia viditeľná v softvéri, ale nedá sa a ani
sa nemusí použiť. Ležadlá TrueBeam sú už interne kalibrované, takže sa tento krok
nevyžaduje.)

• Spoločnosť Brainlab odporúča vykonať kalibráciu ležadla, keď sa vyskytnú problémy s
pohybom ležadla. Ak je kalibrácia ležadla ťažká, možno pomôže pridať na ležadlo určitú
hmotnosť, napr. ak si sadnete na hornú časť ležadla počas jeho kalibrácie.

Varovanie
Aby bola zaistená bezpečnosť pacienta, kalibrácia ležadla by sa mala vždy vykonať po
veľkej údržbe lineárneho urýchľovača alebo po inovácii lineárneho urýchľovača.

Dialógové okno Couch Calibration

Obrázok 157 

Postup prípravy kalibrácie ležadla

Kroky

1. Kliknite na možnosť Couch Calibration na karte System Settings a otvorí sa dialógové
okno na kalibráciu ležadla.

2. Umiestnite izocentrický fantóm ET na hornú časť ležadla.

3. Správne vyrovnajte fantóm s portálom pomocou gravírovaných pojmov Right, Left a
Gantry a symbolom pacienta na fantóme ako vodidlom.

Doplnkové funkcie kalibrácie
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Kroky

4.
• Nastavte polohu ležadla tak, ako je to zobrazené na okne Status Monitor.
• Ak chcete dosiahnuť zobrazenú polohu, posuňte ležadlo doľava a potom dozadu pred

tým, ako ho nakoniec spustíte do požadovanej polohy.

5.
• Uistite sa, že všetkých päť guľatých značiek fantómu je detegovaných a že sú viditeľné

v zobrazení Left Camera a Right Camera.
• Značky musia byť v zornom poli kamery počas celého postupu kalibrácie.

Postup vykonania kalibrácie ležadla

Kroky

1. Ak chcete kalibrovať osi x, y a z, kliknite na možnosť Start Calibration a potom stlačte
tlačidlá aktivácie na ovládači ležadla.

2. Ležadlo by sa malo teraz pohybovať v bočnom smere od „-“ do „+“ (pozri str. 323), v po-
zdĺžnom smere k portálu a vo vertikálnom smere hore.

3. Po aktivácii tlačidla Ok ho stlačte, aby sa potvrdila kalibrácia.

Postup kalibrácie rotácie

Ak vaše ležadlo podporuje rotáciu, môže sa kalibrovať rovnakým spôsobom stlačením tlačidla
Start Rotation Calibration.

ZABEZPEČENIE KVALITY
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19.6 Diaľkový prístup k pracovnej stanici ExacTrac
19.6.1 Prístup k pracovnej stanici ExacTrac

Všeobecné informácie

Voliteľný softvér VNC, ktorý je k dispozícii so systémom ExacTrac, umožňuje lekárom prihlásiť sa
zo vzdialeného počítača, aby mohli schváliť syntézu snímok. Už nemusia byť prítomní priamo pri
pracovnej stanici ExacTrac. 

Požiadavky

• Moderná sieťová infraštruktúra s minimálnou rýchlosťou 100 Mbit/s (odporúča sa 1 000 Mbit/s)
• Prístup k sieti zo vzdialeného počítača na pracovnú stanicu ExacTrac (vrátane príslušných

nastavení brány firewall a smerovača)
• Štandardný postup pre použitie diaľkového prístupu naživo k pracovnej stanici ExacTrac

Počiatočné kroky

Kroky

1. Spustite systém ExacTrac obvyklým spôsobom a pokračujte, až kým sa nezobrazí obra-
zovka syntézy snímok.

2. Informujte príslušného lekára, že musí schváliť syntézu snímok.

Postup pripojenia zo vzdialenej pracovnej stanice

Kroky

1. Lekár môže teraz spustiť softvér VNC na svojej vzdialenej pracovnej stanici kliknutím na
príslušnú ikonu na pracovnej ploche.

2. Na obrazovke pripojenia, ktorá sa teraz zobrazuje na vzdialenej pracovnej stanici, stlačte
tlačidlo Connect, aby sa aktivovalo nastavenie pripojenia.

Obrázok 158 

Diaľkový prístup k pracovnej stanici ExacTrac
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Varovanie
Na vytvorenie spojenia s pracovnou stanicou ExacTrac sa môže použiť iba klientsky
softvér VNC nainštalovaný podporou spoločnosti Brainlab na vzdialenej pracovnej stanici.

Postup potvrdenia pripojenia v systéme ExacTrac

Kroky

1.

Následne sa na pracovnej stanici ExacTrac zobrazí toto hlásenie:

2. Operátor na pracovnej stanici ExacTrac musí stlačiť tlačidlo Accept (Prijať), aby sa za-
bezpečil diaľkový prístup lekára k pracovnej stanici ExacTrac.

Postup zadania prihlasovacieho hesla

Obrázok 159 

Kroky

1.
Ak sa chce lekár pripojiť k pracovnej stanici ExacTrac zo vzdialenej pracovnej stanice,
musí zadať heslo VNC poskytnuté administrátorom nemocničnej siete do zobrazenej vý-
zvy na prihlásenie.

2. Stlačením tlačidla Log On (Prihlásiť sa) sa aktivuje prístup k pracovnej stanici ExacTrac.

Zobrazenie pri diaľkovom prístupe

Na vzdialenej pracovnej stanici sa teraz zobrazí nasledujúce zobrazenie.
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Obrázok 160 

Postup schválenia diaľkovej syntézy

Nemocnica musí definovať postup, ako sa má vykonať schválenie syntézy (napr. na základe
predchádzajúceho telefonického hovoru). Viac informácií získate od administrátora nemocničnej
siete alebo od podpory spoločnosti Brainlab.

Kroky

1. Lekár môže teraz pomocou myši a klávesnice na diaľku posúdiť syntézu snímok a schvá-
liť danú syntézu pomocou tlačidla Approve (pozri str. 221).

2. Operátor na pracovnej stanici ExacTrac môže tiež vykonávať úkony na obrazovke synté-
zy snímok pomocou myši alebo klávesnice.

POZNÁMKA: Tiež je možné schváliť syntézu snímok offline pre niekoľko vyšetrení naraz, a to buď
priamo na pracovnej stanici ExacTrac alebo na voliteľnej pracovnej stanici IGRT Prep and
Review (pozri str. 368). 

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Softvér VNC sa môže používať iba na vykonávanie syntézy snímok. Vykonanie iných
funkcií na diaľku ako ExacTrac, ako je automatické nastavenie polohy ležadla alebo
hradlovanie, je zakázané.

Varovanie
Po posúdení a schválení syntézy snímok musí lekár ukončiť vzdialené pripojenie, aby
nastavenie polohy pomocou systému ExacTrac mohlo pokračovať ako zvyčajne.

Varovanie
Počas vzdialeného prístupu môžete spozorovať malé oneskorenie v odozve systému, keď
sa používa funkcia prekrytia. V prípade pochybností sa syntéza musí overiť priamo na
pracovnej stanici ExacTrac.

Diaľkový prístup k pracovnej stanici ExacTrac
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20 POSÚDENIE ÚDAJOV
PACIENTA

20.1 Posúdenie vyšetrenia, prehrávanie a schválenie

Všeobecné informácie

Karta Review/Replay je k dispozícii na úvodnej obrazovke. Môžete:
• Zoradiť vyšetrenia na posúdenie (pozri str. 372)
• Posúdiť a prehrávať vyšetrenia (pozri str. 375)
• Vygenerovať príslušné výtlačky (pozri str. 369)

Karta Review/Replay

Obrázok 161 
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20.1.1 Možnosti posúdenia vyšetrenia

Možnosti posúdenia

Na karte Review/Replay existuje viacero spôsobov posúdenia vyšetrení pacientov:

Možnosti

Printout… a Summary…: zobrazia PDF súbory obsahujúce údaje o vyšetreniach (pozri „Vytvá-
ranie správ o vyšetrení“ nižšie).

Create Queue ... a Refresh Queue: zoradia sa dokončené vyšetrenia pacientov na posúdenie a
schválenie a/alebo na exportovanie do systému Record and Verify pomocou Dicom RT (pozri
str. 372).

Review… a Replay…: posúdia sa dokončené syntézy snímok alebo sa prehrajú dokončené kro-
ky vyšetrenia, aby sa napríklad mohla overiť presnosť röntgenového snímania (pozri str. 375).

Tieto funkcie sa môžu vykonať pomocou štandardného softvéru ExacTrac alebo na voliteľnej
pracovnej stanici Prep/Review/Distribution (pozri str. 59).

Posúdenie vyšetrenia, prehrávanie a schválenie
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20.1.2 Vytváranie správ o vyšetrení

Dostupné správy

Pre aktuálne vybraného pacienta možno vytvoriť dve správy o vyšetrení:
• Úplná správa obsahujúca podrobné informácie o nastavení polohy pre vyšetrenie, ktoré ste

práve dokončili.
• Súhrnná správa obsahujúca vypočítané korekčné hodnoty (translačné a/alebo rotačné) pre

všetky frakcie vyšetrenia ukončené pre tohto pacienta.
Obidve správy sa poskytujú v PDF formáte a môžu sa podľa potreby uložiť a vytlačiť.

Prístup do podrobnej správy

Prístup do podrobnej správy:

Kroky

1. Zo zoznamu korekcií na karte Review/Replay vyberte dokončenú korekciu, ktorú chcete
vytlačiť.

2. Kliknite na možnosť Printout... Zobrazí sa dialógové okno Print Preview, kde sa zobrazí
náhľad záverečnej správy.

3.

Vyberte, ktoré podrobnosti chcete zahrnúť do správy aktivovaním alebo deaktivovaním
príslušných zaškrtávacích políčok v oblasti Printout Options.

4. Po uskutočnení výberu kliknite na možnosť Apply Changes. Dokument náhľadu sa aktu-
alizuje tak, aby zobrazoval váš výber.

5.
Ak chcete správu vytlačiť, kliknite na možnosť Print document...
Ak chcete správu uložiť ako súbor, kliknite na možnosť Save document...

Obsah podrobnej správy

Hlavička každej strany zobrazuje dátum vyšetrenia, dátum plánu, meno pacienta, ID pacienta a
počet izocentier.
V zozname Procedures v prednej časti správy vyšetrenia sú uvedené špecifické položky na účely
fakturácie:

POSÚDENIE ÚDAJOV PACIENTA
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Položka Poznámka

IR-based Stereotactic Positioning (IČ
stereotaktické nastavenie polohy)

Táto možnosť je vždy označená, keď sa systém Exac-
Trac použil na nastavenie polohy pacienta.

IR Patient Monitoring (IČ monitorova-
nie pacienta)

Tento postup predstavuje históriu automatického IČ mo-
nitorovania po tom, ako sa znak OK dosiahne prvýkrát.

Video Verification (Video overenie) Tento postup je označený pre použitie video overenia,
aby sa mohli porovnať referenčné a živé snímky.

X-ray Correction / Verification (Korek-
cia/overenie röntgenového žiarenia)

Tento postup predstavuje výkon korekcie a overenia
röntgenového žiarenia. K tomuto postupu patrí aj moni-
torovanie röntgenového žiarenia.

X-ray Monitoring Standalone (Samo-
statné monitorovanie röntgenového
žiarenia)

Tento postup je označený len vtedy, ak máte licenciu na
samostatné monitorovanie röntgenového žiarenia. V ta-
komto prípade poloha pacienta nebola nastavená po-
mocou systému ExacTrac.

Cone Beam Correction (Korekcia ku-
žeľového lúča)

Tento postup je označený pre použitie CBCT na nasta-
venie polohy pacienta.

Automatic Treatment Beam Interlock
(Automatické blokovanie vyšetrovacie-
ho lúča)

Tento postup je označený, keď sa blokovanie vyšetrova-
cieho lúča aktivovalo pohybom pacienta, ktorý bol dete-
govaný pri monitorovaní röntgenového žiarenia.

Couch Top Pitch/Roll Correction (Ko-
rekcia horného odstupu/naklonenia le-
žadla)

Tento postup je označený, ak sa nastavenie polohy pa-
cienta vykonalo vrátane korekcie odstupu a naklonenia.

Couch Auto Rotation (Automatické
otočenie ležadla)

Tento postup je označený pre korekcie vertikálneho uhla
ležadla vykonávané automaticky.

Prístup do súhrnnej správy

Ak chcete vytvoriť správu obsahujúcu len korekčné hodnoty (translačné a/alebo rotačné):

Kroky

1. Na karte Review/Replay vyberte pacienta a izocentrum, ktoré potrebujete na vytvorenie
zhrnutia.

2. Kliknite na možnosť Summary... Zobrazí sa dialógové okno Print Preview, kde sa zobra-
zí náhľad záverečnej správy.

Posúdenie vyšetrenia, prehrávanie a schválenie
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Kroky

3.

Vyberte, či sa má do správy zahrnúť riadok podpisu alebo overenia, a to aktivovaním ale-
bo deaktivovaním príslušných zaškrtávacích políčok v oblasti Printout Options.

4. Po uskutočnení výberu kliknite na možnosť Apply Changes. Dokument náhľadu sa aktu-
alizuje tak, aby zobrazoval váš výber.

5.
Ak chcete správu vytlačiť, kliknite na možnosť Print document...
Ak chcete správu uložiť ako súbor, kliknite na možnosť Save document...

Obsah súhrnnej správy

Hlavička každej strany zobrazuje dobu vyšetrenia, meno pacienta, ID pacienta, dátum plánu,
izocentrum a priradeného lekára.
Zhrnutie potom obsahuje:
• Všetky vykonané korekčné posuny pre vybrané izocentrum
• Expozíciu pacienta röntgenovému žiareniu pre všetky izocentrá
• Produkt oblasti dávky pre všetky izocentrá (voliteľné)

Produkt oblasti dávky

Produkt oblasti dávky sa môže vypočítať a vytlačiť v súhrnnej správe, ak to vyžaduje zákon alebo
si to želá zákazník. Dodatočné systémové kalibrácie a merania preto môže vykonávať len servis
spoločnosti Brainlab.
Produkt oblasti dávky sa udáva v µGy * m² a je zhrnutý od začiatku vyšetrenia až do dátumu
súhrnnej správy vygenerovanej pre všetky izocentrá. Produkt oblasti dávky neberie do úvahy
filtráciu hornej časti ležadla alebo iné príslušenstvo v poli röntgenového žiarenia za röntgenovou
trubicou a do úvahy sa berie kryt pacienta, kolimátor a filtrácia podlahovej skrinky.
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20.1.3 Radenie dokončených vyšetrení pacienta na posúdenie

Výber vyšetrenia pacienta

Obrázok 162 

Výber vyšetrenia pacienta

Kroky

1. V ľavom hornom rozbaľovacom zozname na karte Review / Replay (pozri str. 367) vyber-
te miestny zdrojový adresár, kde sa ukladajú požadované údaje pacienta.

2. Ak je to potrebné, zadajte reťazec vyhľadávania do poľa Filter, aby sa zobrazili len tí pa-
cienti, ktorí spĺňajú zadané kritériá.

3. Vyberte požadovaný súbor pacienta zo zoznamu súborov pacienta na ľavej strane.

Zobrazené údaje pacienta

Pre vybraného pacienta sa teraz zobrazujú príslušné informácie o dokončených postupoch,
dátume skenovania, dátume plánu a stave posúdenia.

Obrázok 163 

Dodatočné informácie

Zobrazia sa tiež dodatočné informácie o vybraných údajoch pacienta:

Obrázok 164 

Posúdenie vyšetrenia, prehrávanie a schválenie
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Komentáre importované zo systému plánovania vyšetrení sú uvedené v informáciách o
pacientovi.
Dodatočné komentáre sa môžu zadať do poľa napravo a potvrdia sa kliknutím na možnosť Save.

Postup radenia jednotlivých vyšetrení

Kroky

1. Ak vybrané vyšetrenie pacienta obsahuje korekčný posun, toto vyšetrenie sa môže zara-
diť do radu na posúdenie stlačením možnosti Add to Queue na karte Review / Replay.

2. Zaradené vyšetrenie sa teraz zobrazuje v poli Queued Corrections (pozri str. 374).

Postup radenia viacerých vyšetrení

Kroky

1.

Ak chcete pridať do radu viacero vyšetrení, stlačte možnosť Create Queue ... na karte
Review / Replay. Zobrazí sa dialógové okno Create Review Queue:

2.

Následne môžete filtrovať dokončené vyšetrenia, ktoré sa majú zaradiť do radu, a to pod-
ľa nasledovného:
• dátum
• cesta uloženia
• informácie o nastavení polohy
• indikácia

Môžete sa tiež rozhodnúť, či sa má zahrnúť korekcia, ktorá už bola posúdená a/alebo kto-
rá už bola exportovaná do systému Record and Verify pomocou Dicom.

3.
Keď kliknete na možnosť Queue..., systém vyhľadá údaje zodpovedajúce zadaným krité-
riám, do zoznamu pridá príslušné vyšetrenia a v rámčeku s hláseniami sa zobrazí, koľko
zodpovedajúcich postupov bolo nájdených.
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Spravovanie radu vyšetrení

Obrázok 165 

Možnosti

Kliknite na možnosť Remove, ak chcete vymazať jednotlivé vyšetrenia.

Kliknite na možnosť Remove All, ak chcete vymazať všetky zaradené vyšetrenia.

Kliknite na možnosť Review Queue..., ak chcete posúdiť všetky zaradené vyšetrenia (pozri str.
375).

Kliknite na možnosť Export to R&V, ak chcete exportovať nastavené röntgenové žiarenie,
CBCT a DRR do systému Record and Verify.
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20.1.4 Posúdenie a prehrávanie

Postup posudzovania korekčných údajov

Kroky

1.
Ak chcete posúdiť posun, ktorý sa použil pri nastavení polohy pacienta pre vyšetrenie,
stlačte možnosť Review pre jedného pacienta alebo možnosť Review Queue… pre viac-
erých pacientov na karte Review / Replay (pozri str. 367).

2.

Zobrazia sa údaje z príslušnej korekcie röntgenového žiarenia.

3. Použite funkcie prekrytia snímok (pozri str. 225), aby ste mohli overiť, či je syntéza správ-
na.

4. Aktivujte možnosť Apply Shift, ak chcete vidieť posun snímok vykonaný počas syntézy
snímok.

5. Ak je posun prijateľný z klinického hľadiska, aktivujte možnosť Check to Approve Shift
pre potvrdenie.

6. Ak ste aktivovali posúdenie vyšetrenia pomocou funkcie Review List, teraz môžete stla-
čiť možnosť Next pre posúdenie a schválenie ďalšieho vyšetrenia.

7. Ak sa chcete vrátiť na kartu Review / Replay (pozri str. 367), stlačte možnosť Done.

8. Teraz sa schválené vyšetrenia pacientov zobrazia ako posúdené, ak sú vybrané v zozna-
me pacientov.
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Postup korekcie/overenia röntgenového žiarenia

Kroky

1.

Kliknite na možnosť Replay na karte Review / Replay (pozri str. 367), ak chcete načítať
vybraného pacienta a zobraziť kroky pre nastavenie polohy, ktoré sa už vykonali. Údaje
pacienta môžete zobrazovať a upravovať tak, ako keby sa vyšetrenie vykonávalo naživo.

2.

Môžete overiť získané röntgenové snímky, syntézu snímok a korekčný posun.
Implantované značky sa zobrazia na miestach použitých počas vyšetrenia.

3. Ak sa chcete posunúť na ďalší dokončený krok, vždy stlačte možnosť Next.

4. Ak sa chcete vrátiť na kartu Review / Replay (pozri str. 367), stlačte možnosť Finish.

Posúdenie vyšetrenia, prehrávanie a schválenie

376 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Bezpečnostná poznámka pre prehrávanie korekcie/overenia röntgenového žiarenia

Oblasti záujmu definované pre syntézu snímok v režime prehrávania sa uložia a použijú pre
ďalšiu frakciu vyšetrenia. Nesprávna definícia oblastí záujmu môže spôsobiť nesprávnu
automatickú syntézu snímok.

Postup prehrávania Korekcie CT s kužeľovým lúčom

Kroky

1.

Vyberte pacienta na karte Review/Replay:

Ak sa pre vybraného pacienta vykonala korekcia kužeľového lúča (označené v časti Pro-
cedures), potom bude tlačidlo Replay... aktívne. Stlačte možnosť Replay..., aby ste zí-
skali údaje CBCT.

2.

Ak sa údaje CBCT nenájdu lokálne, zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či sa majú úda-
je získať z R&V.
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Kroky

3.

Ak sa údaje CBCT použité pre korekciu nezhodujú s načítanými údajmi CBCT, zobrazí sa
varovanie.

4.

Po získaní údajov CBCT môžete definovať VOI pre CT s kužeľovým lúčom (pozri str.
252).
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Kroky

5.

Keď stlačíte možnosť Next, zobrazí sa stránka Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion
(pozri str. 257).

POZNÁMKA: Posun zobrazený v časti Replay v systéme ExacTrac a ARIA Offline Re-
view sa môže líšiť. Je to kvôli tomu, že systém ExacTrac spáruje CT s CBCT a ARIA
spáruje CBCT s CT. Preto majú hodnoty opačné znamienko. Okrem toho je možné, že
ARIA zobrazí namiesto 6 iba 3 alebo 4 hodnoty a translačné hodnoty sa zobrazia v cm
namiesto v mm. Ak použijete zariadenie ExacTrac Robotics, hodnoty v časti ARIA Offli-
ne Review a posúdenie systému ExacTrac sa môžu líšiť, keďže systém Varian nepozná
korekciu náklonu, ktorú vykonalo zariadenie ExacTrac Robotics. 

6. Stlačte možnosť Cancel / Finish, ak sa chcete vrátiť na kartu Review/Replay.

Obmedzenia pri prehrávaní CBCT

Berte na vedomie nasledujúce obmedzenia:
• Nie je možné žiadne schválenie
• Žiadna syntéza s implantovanými značkami
• Žiadna syntéza so stentmi
• Žiadna funkcia posúdenia vrátane schválenia pacientov s korigovaným CBCT
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20.2 Posúdenie pomocou ARIA Offline Review

Postup exportovania údajov pacienta do ARIA Offline Review

Všetky snímky súvisiace s pacientom získané počas vyšetrenia alebo počas niekoľkých vyšetrení
môžu byť tiež posúdené a/alebo archivované v časti ARIA Offline Review.

Kroky

1. Exportujte údaje pacienta do systému ARIA podľa pokynov k tomu, ako zaradiť viaceré
vyšetrenia na str. 373.

2.

Kliknite na možnosť Export to R&V.
Údaje sú teraz k dispozícii pre Offline Review (podrobnosti o používaní Offline Review
nájdete v Referenčnej príručke pre Offline Review od spoločnosti Varian Medical Sy-
stems).

V závislosti od typu modality zobrazovania sú v Offline Review k dispozícii rôzne funkcie:
• Obmedzené funkcie pre röntgenové snímky a syntézu röntgenových/DRR snímok
• Všetky funkcie pre snímky CBCT

Obmedzenia pri posúdení údajov pacienta zo systému ExacTrac s možnosťou ARIA Offline Review

• Pri syntéze röntgenových/DRR snímok je možné posúdiť len prekrytie. Neexistuje žiadna
možnosť pre vykonanie offline syntézy pomocou ARIA Offline Review.

• Offline Review vždy očakáva pár röntgenových snímok. Preto je možné odoslať snímky
korekcie, overenia a monitorovania röntgenového žiarenia.

• Posun aplikovaný pri korekcii, overení a monitorovaní röntgenového žiarenia je viditeľný v
pravom dolnom rohu snímky DRR, ale nie je k dispozícii v číselných hodnotách v časti ARIA
Offline Review.

• Posúdenie snímok CBCT: Posun zobrazený v časti Replay v systéme ExacTrac a ARIA Offline
Review sa môže líšiť. Ak ich chcete porovnať priamo, vyberte zobrazenie hodnôt v škále IEC
61217.

POZNÁMKA: Syntézy snímok (röntgenových) exportovaných do ARIA Offline Review vždy
zobrazujú ideálnu syntézu. Ak bol pre ležadlo použitý kompenzovaný posun, syntéza snímok
nepredstavuje polohu vyšetrenia pacienta. Pre túto situáciu sú DRR označené pomocou
nasledovného: Compromise Tilt Angle Applied. DRR does not represent applied shift.
(Applied compromise angles in parentheses). 
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21 IMPORTOVANIE,
EXPORTOVANIE A
ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV
PACIENTA

21.1 Karta Import/Export

Všeobecné informácie

Karta Import/Export je k dispozícii na úvodnej obrazovke. Údaje pacienta môžu byť:
• Údaje importované z DICOM RT do systému ExacTrac (pozri str. 382). Po dokončení

importovania údajov sa musia predvolené nastavenia pacienta upraviť podľa indikácie
vybraného pacienta, aby bol pacient pripravený na vyšetrenie.

• Údaje exportované buď do PDF správ alebo ako CSV súbor (pozrite si str. 390).
• Údaje zálohované a obnovené (pozrite si str. 391).

Karta Import/Export

Obrázok 166 
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21.2 Importovanie údajov zo systému plánovania
vyšetrenia

Postup exportovania do systému ExacTrac

Systém plánovania Postup importovania údajov

iPlan RT Dose

Použite export DICOM konfigurovaný pre systém ExacTrac v
sprievodcovi exportovaním pre iPlan RT.
Podrobné informácie sú uvedené v Príručke klinického použí-
vateľa, iPlan RT.

Plánovanie tretej strany
Preneste celý plán rádioterapie (Plán DICOM RT), vrátane CT
údajov a údajov o obrysoch, cez linku DICOM RT do systému
ExacTrac.

Systém ExacTrac s príslušnou licenciou rozpozná lokalizovaný súbor údajov (t. j. pacient bol
skenovaný pomocou bezrámového SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového polohovača
spoločnosti Brainlab), ktorý pochádza zo systému plánovania vyšetrenia tretej strany. Musíte
potvrdiť, že prijaté údaje sa používajú ako bezrámový pracovný tok v systéme ExacTrac a že
pacient bol skenovaný bezrámovým SRS CT/angiovým lokalizátorom a cieľovým
polohovačom spoločnosti Brainlab. Vyžaduje sa schválenie.

Varovanie
Uistite sa, že sa do systému ExacTrac exportuje správny plán vyšetrenia. Ak sa vyšetrenie
naplánovalo v lokalizovanom súbore údajov a exportuje sa nelokalizovaný plán, môže to
mať za následok nebezpečné nepresnosti pri otáčaní.

Varovanie
Uistite sa, že izocentrum a údaje o plánovaní sa exportujú z toho istého systému
plánovania vyšetrenia do lineárneho urýchľovača a do systému ExacTrac.

Varovanie
Uistite sa, že neprepíšete požadované údaje pacienta počas procesu importovania. V
takýchto prípadoch nebude možné obnoviť stratené údaje.

Nástroje pre tok údajov

Tok údajov o pláne DICOM zo systémov plánovania vyšetrenia do systému ExacTrac používa
rôzne softvérové nástroje na prijímanie, konvertovanie a importovanie plánov pacientov do
systému ExacTrac. Tento reťazec nástrojov môže konfigurovať len servis spoločnosti Brainlab.
Po aktualizácii/údržbe serveru iPlan Net sa uistite, že je konfigurácia stále platná a že stále
funguje automatické importovanie plánu z rôznych systémov plánovania vyšetrenia. V opačnom
prípade kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.

Postup exportovania do systému ExacTrac a MOSAIQ v lineárnom urýchľovači Varian

Ak používate systém ExacTrac s MOSAIQ v lineárnom urýchľovači Varian, kde je vytvorené ADI,
musí sa plán exportovať do oboch systémov ExacTrac a MOSAIQ zo systému plánovania
vyšetrenia.
Keď sa plán importuje do systému MOSAIQ, upraví sa a stane sa z neho nový plán. Systém
ExacTrac používa DICOM Plan UID a číslo lúča prijaté prostredníctvom ADI, aby vyhľadal
informácie vo svojom lokálnom DICOM pláne. Toto nie je možné priamo s dvomi rôznymi plánmi
(v systéme ExacTrac a v aplikácii vyšetrenia Varian):
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Obrázok 167 
Systém ExacTrac používa postup mapovania lúča na opätovné vytvorenie pripojenia medzi lúčmi
dvoch plánov, Plánu A a Plánu B (pozri str. 133). Pre každý lúč v Pláne B sa vyhľadá
zodpovedajúci lúč v Pláne A podľa uhla ležadla, otočenia konzoly, súradníc izocentra DICOM a
názvu lúča.
Úprava plánu v systéme MOSAIQ vedie k vytvoreniu nového plánu (Plán C), čo zruší existujúce
mapovanie lúčov. V takomto prípade musíte znovu vykonať mapovanie lúčov.
Ak sa použije iPlan RT:
Vždy, keď sa má plán zmeniť, zmeny sa musia vykonať v iPlan RT a plán sa musí znovu
exportovať do systémov ExacTrac a MOSAIQ. Aby sa zabezpečil, že je každý lúč jedinečný v
MOSAIQ, CourseID sa musí započítať pre každý export toho istého (ale upraveného) plánu z
iPlan RT. CourseID sa môže upraviť v procese exportovania v iPlan RT na karte Export
Parameters. CourseID pre export systémov MOSAIQ a ExacTrac musí byť rovnaký. Mapovanie
lúčov sa musí zopakovať po vykonaní exportu.
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21.2.1 Použitie importu Dicom RT

Importovanie plánu vyšetrenia pomocou DICOM RT

Keď vyberiete možnosť From Dicom RT na karte Import/Export, systém ExacTrac objaví prvý
Archív pacienta DICOM a otvorí dialógové okno DICOM Plan Browser. Umožní vám to vybrať
plány záujmu DICOM a prevedie vás procesom importovania údajov.
POZNÁMKA: Aktivujte možnosť Show already imported Plans, ak chcete vidieť už importované
plány v zozname DICOM Patients. 

Dialógové okno prehliadača plánov v DICOM

Obrázok 168 

Postup importovania plánu vyšetrenia

Kroky

1.

V rozbaľovacom zozname na ľavej hornej strane dialógového okna vyberte možnosť Ar-
chív DICOM kde sú uložené požadované údaje pacientov. Po výbere možnosti Archív DI-
COM, systém ExacTrac vyhľadá plány vyšetrení. (Môže to trvať určitý čas v závislosti od
veľkosti archívu.)

2. Ak je to potrebné, zadajte reťazec vyhľadávania do poľa Filter, aby sa zobrazili len tí pa-
cienti, ktorí spĺňajú zadané kritériá.

3. Vyberte požadovaného pacienta zo zoznamu pacientov v ľavom hornom rohu v oblasti
DICOM Patients.

4.
Vyberte požadovaný plán zo zoznamu plánov vyšetrení v ľavom hornom rohu v oblasti
DICOM Plans. V tejto oblasti môžete vybrať niekoľko plánov, ktoré budú importované je-
den po druhom.

5. Uistite sa, že ste vybrali správny plán vyšetrenia, a to posúdením ďalších informácií v ob-
lasti Additional Plan Information.

6.

Skontrolujte, či zvolený plán nie je označený výsledkom importu DONE, OK alebo WRN.
V takýchto prípadoch už bol plán importovaný a nemôžete ho opätovne importovať, aby
sa zabránilo duplicitám v systéme ExacTrac. Ak chcete takýto plán opätovne importovať,
najskôr ho odstráňte na karte Import/Export.

7. Ak chcete importovať vybraný plán/plány vyšetrení, stlačte tlačidlo Import. Indikátor prie-
behu ukazuje stav importu plánu vyšetrenia.

Importovanie údajov zo systému plánovania vyšetrenia
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Kroky

8. Úspešné importovanie sa potvrdí vtedy, keď indikátor priebehu zmizne a výsledok impor-
tovania plánu vyšetrenia je OK.

Zobrazenie obsahu plánu v DICOM

V dialógovom okne DICOM Plan Browser sa zobrazia dodatočné informácie o plánoch v oblasti
Additional Plan Information, aby ste overili aktuálne zameraný plán. Ak sú tieto informácie
nedostatočné, môžete zobraziť celý obsah plánu v DICOM kliknutím na možnosť Show Dump.
Zobrazí sa zoznam značiek a hodnôt v DICOM.

Zobrazenie protokolu konverzie

Ak chcete zistiť príčinu chyby alebo varovania počas konvertovania, kliknite na možnosť Show
Log. Zobrazí sa obsah súboru protokolu konverzie.

Výsledok importu DICOM RT

Hodnota výsledku Popis

<Empty> Plán vyšetrenia ešte nebol importovaný.

DONE

Plán vyšetrenia už bol importovaný a systém ExacTrac ho môže použiť.
Druhé importovanie nie je povolené, aby sa zabránilo duplicitám v sy-
stéme ExacTrac. Ak chcete tento plán vyšetrenia znovu importovať,
najskôr ho odstráňte na karte Import/Export.

OK Plán vyšetrenia bol úspešne importovaný.

ERR
Počas importovania plánu vyšetrenia sa vyskytla chyba a plán nebol im-
portovaný. Kliknite na možnosť Show Log, aby sa zobrazil výstup pro-
tokolu importovania.

WRN

Počas importovania plánu vyšetrenia sa vyskytli varovania. Napriek to-
mu bol plán importovaný a môže sa načítať. Kliknite na možnosť Show
Log, aby sa zobrazil výstup protokolu importovania a skontrolujte varo-
vania, ktoré sa objavili.
Varovania sa tiež zobrazia vtedy, keď sa pacient otvorí prvýkrát.

Zobraziť výstup konverzie počas behu programu

Ak nie je možné zistiť problém s konverziou prečítaním súboru protokolu konverzie, systém
ExacTrac môže zobraziť výstup konverzie počas behu programu. Táto funkcia sa môže aktivovať
výberom tlačidla rádia Show Converter Output. Pri ďalšom spustení konverzie systém ExacTrac
zobrazí výstup konverzie počas behu programu namiesto indikátora priebehu.
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21.2.2 Automatické importovanie plánu

Automatické importovanie plánu vyšetrenia

Automatické importovanie plánu vyšetrenia je možné len vtedy, ak je systém správne
konfigurovaný.
POZNÁMKA: Importovanie údajov môže trvať až 15 minút. 

Obrázok 169 

Postup pokračovania importovania

Po exportovaní plánu do systému ExacTrac sa importovanie spustí automaticky. Všetky konverzie
sa vykonajú postupne. Ak bolo importovanie úspešné, pacient sa zobrazí v časti Patient List na
karte Select Patient.
POZNÁMKA: Nastavenia pacienta sa musia nastaviť ešte pred prvým vyšetrením. 

POZNÁMKA: Ak sa pacient neobjaví v časti Patient List po 15 minútach, vykonajte importovanie
manuálne. 

Importovanie údajov zo systému plánovania vyšetrenia
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21.2.3 DICOM

Zhoda DICOM

Systém ExacTrac používa DICOM 3.0 ako prenosový protokol medzi systémami tretích strán.
DICOM uľahčuje všeobecnú interoperabilitu medzi rôznymi systémami predajcov. DICOM RT
(Rádioterapia) tak, ako sa používa v systéme ExacTrac, je najnovším podsúborom objektov
DICOM používaných na vykonanie prenosu špecifických digitálnych snímok, grafických údajov a
údajov iných ako o snímkach medzi dvomi alebo viacerými systémami. 
Podrobné informácie o najnovšom Vyhlásení o zhode DICOM nájdete na stránke
www.brainlab.com/dicom.
Konfigurácia DICOM vykonávaná spoločnosťou Brainlab v žiadnom prípade nezaručuje, že
interoperabilita je vždy správna. Používatelia musia overiť, či je ich zariadenie plne funkčné a či
generuje presné výsledky.
Dôsledne posúďte snímky, tvary štruktúr a izocentrá importované zo systému plánovania tretích
strán. Vzhľadom na povahu normy DICOM môžu byť niektoré objekty počas prenosu upravené
alebo sa náhodou zmenia kvôli rôznym interpretáciám normy DICOM medzi jednotlivými
predajcami TPS.
Manuálne importovanie pacienta v systéme ExacTrac môže vygenerovať varovanie vysvetľujúce,
že meno pacienta vybraného plánu RTPLAN sa líši od zobrazeného mena. K tomuto dôjde, ak
archív DICOM obsahuje najmenej 2 pacientov s rovnakým ID pacienta, ale s rôznymi menami
pacientov. Systém ExacTrac považuje ID pacienta za jedinečné a vidí všetkých pacientov s
rovnakým ID pacienta ako identických pacientov. Preto sa zobrazené meno pacienta môže líšiť od
pôvodného mena. Samotný aktuálny plán vyšetrenia nie je týmto ovplyvnený ani pozmenený.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Po úspešnej konverzii snímok, obrysov a izocentier skontrolujte, či sú konvertované
objekty správne umiestnené.

Samotný DICOM nezaručuje interoperabilitu. Vyhlásenie o zhode však uľahčuje
prvostupňovú validáciu interoperability medzi rôznymi aplikáciami podporujúcimi rovnaké
funkcie DICOM. Vyhlásenie o zhode by sa malo prečítať a chápať v spojitosti s normou
DICOM.

V súlade s normou IEC 62274 „Bezpečnosť systémov Record and Verify pre rádioterapiu“,
kapitola 6.6 „Prijímanie údajov“, by mali byť údaje o nastavení vyšetrovacieho zariadenia a
ďalšie údaje o vyšetrení pacienta k dispozícii pre vyšetrenie len potom, ako operátor
potvrdí, že údaje boli preverené ohľadom ich správnosti a úplnosti.

Alias pacient sú údaje pacienta vo vašom archíve importovania DICOM s rovnakými ID
pacienta, ale s rôznymi menami.

Overenie zariadenia

V súlade s normou IEC 62266 „Pokyny pre implementáciu DICOM v rádioterapii“, kapitola
11 „Upozornenie pre používateľov“, musia kupujúci radiačných onkologických zariadení
overiť, či ich zariadenie správne komunikuje s iným zariadením a či úspešne prenáša
informácie pomocou protokolov a definícií DICOM.
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21.2.4 Importovanie obrysov

Všeobecné informácie

Pri importovaní informácií o kontúrach DICOM zo systému tretích strán do systému spoločnosti
Brainlab sa kontúry prekonvertujú. To znamená, že v závislosti od veľkosti a tvaru obrysu sa môže
vyskytnúť odchýlka medzi pôvodnými obrysmi DICOM a obrysmi zobrazenými v systéme
spoločnosti Brainlab.

Bezpečnostné poznámky

Počas procesu importovania údajov sa môžu kontúry DICOM zdeformovať alebo môžu
dokonca zmiznúť, keď sa konvertujú údaje o obrysoch DICOM. Môžu byť ovplyvnené veľmi
malé štruktúry, predovšetkým tie, ktoré pozostávajú z jedného alebo dvoch pixelov, napr.
nervové dráhy, iné malé OAR alebo implantované značky.

Varovanie
V závislosti od veľkosti príslušných obrysov sa veľmi malé štruktúry (napr. nervové dráhy,
iné malé OAR alebo implantované značky pozostávajúce z jedného alebo dvoch pixelov)
môžu zmeniť, posunúť alebo dokonca zmiznúť počas importovania údajov DICOM. Ak sa
zmenia OAR alebo PTV, mohlo by to viesť k nesprávnemu vyšetreniu pacienta. Vždy overte
tvar importovaných OAR alebo PTV.

Kontúry objektov DICOM sa importujú s rozlíšením, ktoré je nižšie ako skutočné rozlíšenie
snímky. V dôsledku chýb zaokrúhľovania, systematického posunu pixelov a postupov
spracovania snímok, ako je vyhladzovanie, interpolácia alebo zmena rozlíšenia
vzorkovania, sa presnosť obrysov môže po importovaní zo systému tretích strán odchýliť
od údajov snímky. Počet konverzií importovania/exportovania v jednom pracovnom toku
by sa z tohto dôvodu mal udržiavať na minime.

Varovanie
Musíte overiť, či sú znížené vzorkované obrysy a izocentrá správne umiestnené a či sa
zachovala správna veľkosť, tvar a objem. Ak majú ROI nesprávne obrysy, zrušte ich výber.
Toto je dôležité najmä v prípade OAR a PTV.

Štruktúry by sa mohli systematicky deformovať, keď sa uskutočňujú uzavreté cykly
DICOM-DICOM. Zabráňte priamym alebo nepriamym uzavretým cyklom, aby sa
minimalizoval tento možný problém.

Importovanie údajov zo systému plánovania vyšetrenia
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21.2.5 Importovanie izocentier

Bezpečnostné poznámky

Súradnice izocentier sa importujú a zobrazujú podľa rôznych konvencií. Preto sa môžu zobrazené
súradnice izocentier v systéme ExacTrac líšiť od súradníc zobrazených v TPS. Viac informácií o
rôznych konvenciách nájdete na str. 174.

Izocentrá zobrazené v systémoch tretích strán sa môžu odchýliť od izocentier zobrazených
v aplikácii spoločnosti Brainlab. Prenos údajov zo systému tretích strán môže spôsobiť, že
polohy izocentier sa odchyľujú od významných orientačných bodov na snímkach. Dôvody
môžu zahŕňať chyby zaokrúhľovania, systematické posúvanie pixelov a postupy
spracovania snímok, ako je vyhladzovanie, interpolácia alebo zmena rozlíšenia
vzorkovania.

Varovanie
Čísla izocentra sa za žiadnych okolností nesmú použiť na korekciu izocentra a lúča medzi
systémom spoločnosti Brainlab a systémom tretích strán. Z tohto dôvodu musia byť názvy
izocentier vždy jedinečné a identifikovateľné.

Varovanie
V prípade viacerých izocentier môže byť vyšetrenie pacienta nesprávne, pretože
mapovanie polôh izocentier a nastavenie lúčov je nejednoznačné. Vyšetrenie pacienta je
povolené len vtedy, ak je mapovanie jednoznačné. Pre správne mapovanie musí byť k
dispozícii aspoň jedna z nasledujúcich položiek: Súradnice izocentier DICOM v mm, názov
lúča DICOM.
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21.3 Exportovanie údajov pacienta
21.3.1 Exportovanie údajov

Možnosti exportovania

V oblasti Export na karte Import / Export sú dve možnosti exportovania:
• Reports: umožňuje exportovanie vybraných údajov o vyšetrení vo forme PDF správ.
• Summary CSV File: vygeneruje súhrnný súbor pre dokončené vyšetrenie pacienta.

Tieto funkcie sa môžu vykonať pomocou štandardného softvéru ExacTrac alebo na voliteľnej
pracovnej stanici Prep/Review/Distribution (pozri str. 59).

Postup exportovania údajov

Kroky

1. V rozbaľovacom zozname ExacTrac Folders vľavo hore od karty Import / Export vyber-
te archív pacientov, z ktorého sa majú exportovať údaje o vyšetrení pacienta.

2. Ak je to potrebné, zadajte reťazec vyhľadávania do poľa Filter, aby sa zobrazili len tí pa-
cienti, ktorí spĺňajú zadané kritériá.

3. Zo zoznamu pacientov vyberte pacienta s informáciami o vyšetrení.

4.

• Ak chcete exportovať príslušné zhrnutie vyšetrenia, stlačte tlačidlo Summary CSV File.
Po dokončení exportovania sa zobrazí okno s hlásením, ktoré uvádza cestu k miestne-
mu súboru, do ktorého bol exportovaný CSV súbor.

• Ak chcete začať exportovať PDF správy, stlačte tlačidlo Reports.

5.

Pri exportovaní iba do PDF správ sa zobrazí dialógové okno:

Dialógové okno umožňuje:
• Vybrať súbory na exportovanie tak, že sa aktivuje príslušný zaškrtávací rámček.
• Definovať predponu súboru exportovania tak, že sa zadá kľúčové slovo do poľa Define

File Prefix zo zobrazeného zoznamu.
Stlačte tlačidlo OK a spustí sa exportovanie.

6. Po dokončení exportovania sa zobrazí okno s hlásením, ktoré uvádza cestu k súboru, do
ktorého sa exportovali vybrané súbory exportovania.

Exportovanie údajov pacienta
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21.4 Zálohovanie údajov pacienta
21.4.1 Zálohovanie a obnova údajov o vyšetrení

Všeobecné informácie

Na karte Import / Export môžete zálohovať údaje o vyšetrení do externého priečinku a neskôr ich
obnoviť, ak to bude potrebné. Môžete ich anonymizovať kvôli zvýšenej bezpečnosti.

Postup zálohovania plánu vyšetrenia

Kroky

1. V rozbaľovacom zozname v časti ExacTrac Folders vyberte lokálny zdrojový adresár,
kde sa uložia požadované údaje pacienta.

2. V rozbaľovacom zozname v časti External Folders vyberte externý cieľový priečinok.

3. Ak je to potrebné, zadajte reťazec vyhľadávania do poľa Filter, aby sa zobrazili len tí pa-
cienti, ktorí spĺňajú zadané kritériá.

4. Vyberte požadovaný súbor pacienta zo zoznamu súborov pacienta na ľavej strane.

5. Uistite sa, že ste vybrali správny plán vyšetrenia, a to posúdením ďalších informácií v ob-
lasti Patient Information.

6.

• Ak chcete skopírovať plán vyšetrenia do cieľového priečinku, stlačte tlačidlo Backup
Copy >>.

• Ak chcete presunúť plán vyšetrenia do cieľového priečinku, stlačte tlačidlo Backup Mo-
ve >>.

7.

Ak chcete naraz skopírovať plán vyšetrenia a anonymizovať informácie o pacientoch,
stlačte tlačidlo Anonymize>>. Budete vyzvaný, aby ste zadali nové meno a ID.

Stlačte tlačidlo Anonymize..., ak chcete vytvoriť anonymizovanú kópiu.

8. Úspešné zálohovanie sa potom potvrdí pomocou systémovej výzvy. Zálohovaný súbor sa
pridá do zoznamu zálohovaných súborov na pravej strane obrazovky.

Postup obnovenia údajov pacienta

Ak potrebujete obnoviť zálohované údaje, vyberte príslušný súbor zo zoznamu zálohovania na
pravej strane obrazovky:
• Stlačte tlačidlo << Restore Copy a súbor sa skopíruje z uložených zálohovaných.
• Stlačte tlačidlo << Restore Move a súbor sa presunie z uložených zálohovaných.
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22 ÚDRŽBA SYSTÉMU
22.1 Všeobecné pokyny ku kontrole

Všeobecné informácie

Na zaistenie bezpečnosti systému sú potrebné mesačné a ročné kontroly.
V závislosti od nastavenia systému sa nedajú použiť všetky testy.

Regulačné informácie

Spoločnosť Brainlab odporúča vykonať opakované testovanie systému ExacTrac tak, ako je to
popísané v tejto kapitole. Metódy merania a prípustné hodnoty podľa potreby vychádzajú z noriem
IEC 60601-1 a IEC 62353.

Interval

Interval Vykonal

Mesačne Kvalifikovaný klinický personál

Ročne Podpora spoločnosti Brainlab alebo podpora schválená spoločnosťou
Brainlab

Údržba a kontrola systému ExacTrac by sa mala vykonávať pravidelne, aby sa zabezpečila
jeho funkčnosť a bezpečnosť.

Oprávnené osoby

Systém a jeho zriadenia môžu opravovať len zamestnanci spoločnosti Brainlab a/alebo jeho
autorizovaní partneri.

Varovanie
Zariadenie neobsahuje časti, ktoré môže opraviť používateľ. Aby ste predišli zasiahnutiu
elektrickým prúdom, neotvárajte zariadenie ani kryt zariadenia. Všetky servisné práce
musia vykonávať vyškolení technici alebo kontaktujte spoločnosť Brainlab.

Očakávaná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje minimálne desaťročný servis pre komponenty systému. Počas
tohto obdobia sú k dispozícii náhradné časti, ako aj podpora priamo na pracovisku.

Rozsah

Bezpečnostná kontrola musí obsahovať všetky položky popísané v časti str. 404.
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Kontroly vykonávané osobami, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti Brainlab

Bezpečnostnú kontrolu musí vykonať kvalifikovaný technik, ktorý:
• Je spôsobilý vykonávať bezpečnostné kontroly elektrických zdravotníckych pomôcok.
• Je oboznámený s bezpečnostnými informáciami o produkte a pokynmi k produktu a prečítal si

a pochopil príručky používateľa.
• Koná v súlade s platnými miestnymi predpismi týkajúcimi sa priemyselnej a nepriemyselnej

prevencie úrazov.
• Informuje spoločnosť Brainlab písomne ihneď, ak sa zariadenie považuje za nebezpečné.

Kontroly vykonávané zamestnancami spoločnosti Brainlab

• Ak na pracovisku zákazníka nie je k dispozícii vhodne kvalifikovaná osoba, odborník podpory
spoločnosti Brainlab vykoná túto kontrolu za stanovený poplatok.

• Ak potrebujete odborníka podpory spoločnosti Brainlab, kontaktujte podporu spoločnosti
Brainlab.

Záznam o bezpečnostnej kontrole

• Vytvorte kópiu pokynov uvedených na nasledujúcich stránkach.
• Poznačte si výsledky kontroly.
• Uchovajte si ich ako záznam o kontrole.

Všeobecné pokyny ku kontrole
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22.1.1 Požiadavky na ročnú kontrolu

Oprávnené osoby

Ročné kontroly môžu vykonávať iba odborníci podpory spoločnosti Brainlab alebo oprávnené
osoby podpory spoločnosti Brainlab.

Dohoda

• Ak bola zakúpená zmluva o poskytovaní služieb, spoločnosť Brainlab automaticky vykoná
ročnú kontrolu.

• Ak nemáte zmluvu o poskytovaní služieb, kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab (pozri str.
13) a dohodnite si kontrolu.

Rozsah

Táto kontrola zahŕňa všetky komponenty a funkcie, ako aj položky popísané v časti str. 402.
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22.1.2 Dokumentácia testov

Všeobecné informácie

Spoločnosť Brainlab odporúča zaznamenať všetky merania na účely porovnania. V prípade
výrazných odchýlok v porovnaní s predchádzajúcimi meraniami sa pravdepodobne vyskytne
porucha systému. V takýchto prípadoch by malo byť ďalšie podrobné vyšetrovanie vykonané v
spolupráci s podporou spoločnosti Brainlab.

Požadované záznamy

Testovací protokol musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
• Popis vykonávajúcej organizácie
• Meno technika vykonávajúceho skúšku
• Sériové číslo a presný popis systému (verzia)
• Popis testu a výsledky testov:

- Vizuálneho testu
- Testu odporu ochranného uzemnenia
- Testu dotykového prúdu
- Testu funkčnosti

• Celkové hodnotenie
• Dátum a podpis

Zaraďte do spisu všetky výtlačky a zaznamenajte najvyššiu (najnebezpečnejšiu) elektrickú
impedanciu do testovacieho protokolu.

Všeobecné pokyny ku kontrole
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22.1.3 Prehľad mesačných a ročných kontrol

Mesačná kontrola

Má ju vykonať kvalifikovaný klinický personál:
• Vizuálna kontrola
• Test uzemňovacieho vypínača pre únik prúdu
• Kontrola produktu oblasti dávky (v závislosti od miestnych predpisov: medzi mesačnou a 3-

mesačnou kontrolou)
• Kvalita snímok

Ročná kontrola

Má ju vykonať podpora spoločnosti Brainlab alebo oprávnená osoba spoločnosti Brainlab:
Technická kontrola bezpečnosti (STI):
• Vizuálna kontrola
• Testy funkčnosti

- Test funkčnosti skrinky systému ExacTrac (vrátane testu vypínača pre únik prúdu)
- Test výstražného svetla pre röntgenové žiarenie
- Test blokovania

Polročná kontrola

Opatrenia elektrickej bezpečnosti:
• Test odporu ochranného uzemnenia
• Test dotykového prúdu
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22.2 Popisy kontrol
22.2.1 Testy vizuálnej kontroly (mesačne a počas STI)

Všeobecné informácie

Pred vykonaním ďalších kontrol by sa z bezpečnostných dôvodov mala vykonať kvalitatívna
validácia pripojení a kabeláže všetkých vodičov pre vyrovnávanie potenciálu v rámci systému.
Uistite sa, že R&V a ExacTrac majú rovnaký systémový čas.

Komponenty, ktoré sa majú skontrolovať

• Všetky pripojenia by sa mali overiť, aby sa zabezpečilo, že sa neuvoľnia.
• Mala by sa skontrolovať kabeláž všetkých vodičov pre vyrovnávanie potenciálu, aby sa

zabezpečilo, že nebudú opotrebované alebo poškodené, najmä ak sú tieto káble vystavené
mechanickému namáhaniu, napr. v ramene monitora namontovaného na strope.

• Ručný ovládač.

Káble

Raz za mesiac skontrolujte nasledujúce komponenty:

Komponent Kontrola

Káble Vizuálna kontrola (stočené časti, praskliny)

Všetky prístupné káble a konektory systému ExacTrac.
Osobitná pozornosť sa má venovať monitoru systému ExacTrac namontovaného na strope a
káblu ručného ovládača ExacTrac.

Štítky

Skontrolujte, či sú všetky označenia, štítky a etikety, či sú zreteľne viditeľné a či nie sú poškodené,
napr.:
• ExacTrac: Typ štítku.
• Röntgenový generátor: Typ štítku.
• Sieťový zdroj v danej miestnosti: Vysoké napätie!
• Konzola ExacTrac: Prečítajte si príručku používateľa!
• Sieťový zdroj v riadiacej miestnosti: Vysoké napätie.
• Röntgenový generátor: typový štítok.
• Röntgenový generátor: Vysoké napätie!
• Skrinka na podlahe: Nestojte na nej!
• Horná časť ležadla: Štítok ekvivalentný s AI.

Kryt

Skontrolujte integritu všetkých mechanických častí, toto zahŕňa napr.:
• Všetko príslušné príslušenstvo je spolu.
• Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii, napr. táto príručka používateľa.
• Vývody ventilátora nie sú zablokované inými časťami.
• Ploché panely nie sú uvoľnené.
• Infračervené kamery nie sú uvoľnené.
• Kryty röntgenovej skrinky (na podlahe/v podlahe) sú stále v dobrom stave.
• Elektronické rozhranie ležadla je stále na svojom mieste a je pripojené.

Popisy kontrol
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• Kryt ručného ovládača nie je poškodený.
• Konzola nie je poškodená.
• Všetky skrutky sú utiahnuté a nie sú uvoľnené.

Koncový tlmič

Kontrola koncového tlmiča (ročná):
• Uistite sa, že krútiaci moment na vonkajších maticiach je 35 Nm.
• Uistite sa, že bočné dosky sú v kontakte so zosilneným lúčom.
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22.2.2 Test uzemňovacieho vypínača pre únik prúdu (mesačne a počas STI)

Pred začatím

Varovanie
Aby bola zaručená klinicky bezpečná prevádzka izolačného transformátora, musí byť
funkcia uzemňovacieho vypínača pre únik prúdu testovaná raz mesačne.
Pred vykonaním tohto testu zapnite izolačný transformátor pomocou sieťového spínača vstupnej
poistky a skontrolujte, či sa rozsvietia zelené BUILDING POWER indikátory, čo naznačuje
dostupnosť energie.

Tlačidlo testovania

①

Obrázok 170 

Postup testovania uzemňovacieho vypínača pre únik prúdu

Kroky

1. Na ovládacom paneli transformátora stlačte tlačidlo testovania ① označené písmenom T.

2. Uistite sa, že sa výstupný výkon ihneď odpojí a že tlačidlo SYSTEM OFF už nesvieti.

Postup testovania funkčnosti oblasti dávky

POZNÁMKA: Platí len vtedy, ak je nainštalovaná funkcia oblasti dávky. 

Krok

Odmerajte produkt oblasti dávky vhodným meracím zariadením.
Namontujte zariadenie do röntgenového poľa. Najjednoduchším spôsobom je namontovať ho
pred plochý panel.

V teste stačí otestovať tieto kľúčové hodnoty:

Ľavá trubica Pravá trubica

40 KV 40 KV

80 kV 80 kV

140 KV 140 KV

Namerané údaje musia byť v rozsahu 25 % týchto hodnôt. Ak je produkt oblasti dávky mimo
rozsahu, servis spoločnosti Brainlab musí systém opätovne kalibrovať.

Popisy kontrol
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Postup testovania kvality snímok

Systém ExacTrac X-ray nie je diagnostickým röntgenovým zariadením. Kvalita snímok zo
systému ExacTrac nie je dostatočne vysoká pre diagnostiku.
Ak chcete zabezpečiť dostatočnú kvalitu snímok pre IGRT:

Kroky

1. Opätovne kalibrujte systém.

2. Umiestnite fantóm na ležadlo, ktorý bol použitý pre akceptáciu. Položte fantóm do izocen-
tra.

3. Spustite nastavenie polohy v systéme ExacTrac pomocou príslušného fantómového pa-
cienta.

4. Spustite pracovný tok korekcie röntgenového žiarenia.

5. Prejdite na stránku syntézy a vykonajte automatickú syntézu.

6. Skontrolujte, či je výsledok syntézy v poriadku tak, že skontrolujete výsledok syntézy po-
mocou lupy.

7. Hodnoty si zapíšte.

8. Prepnite na manuálnu syntézu a presuňte röntgenovú snímku mimo rozsah približne o 1
cm na rôznych miestach.

9. Reštartujte automatickú syntézu a skontrolujte, či je syntéza stále dostatočná tak, že ju
skontrolujete pomocou lupy.

10. Skontrolujte, či sú hodnoty z prvej syntézy a druhej syntézy blízko jedna druhej (maximál-
ne 1,5 mm alebo polovica hrúbky rezu v ľubovoľnom smere).

11. Zopakujte tento proces niekoľkokrát.

12. Ak sú výsledky syntézy v rámci tohto limitu, kvalita snímky je adekvátna.

Dôrazne sa odporúča vykonať test od začiatku do konca z CT do danej polohy.
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22.3 Technická kontrola bezpečnosti (STI)

Všeobecné informácie

Test Pozri

Vizuálna kontrola Strana 403

Opatrenia elektrickej bezpečnosti:
• Test odporu ochranného uzemnenia
• Test dotykového prúdu

Strana 405
Strana 409

Testy funkčnosti:
• Test funkčnosti skrinky systému ExacTrac (vrátane testu vypínača pre únik prú-

du)
• Test výstražného svetla pre röntgenové žiarenie
• Test blokovania

Strana 411
Strana 413
Strana 419

Technická kontrola bezpečnosti (STI)

402 Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



22.3.1 Test vizuálnej kontroly (ročný)

Všeobecné informácie

Viac informácií o tom, ako sa má vykonať tento test, nájdete v časti Strana 398.
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22.3.2 STI: Opatrenia elektrickej bezpečnosti

Všeobecné informácie

Pravidelné testy elektrickej bezpečnosti by mali vykonávať kvalifikovaní pracovníci. Mali by
obsahovať nasledujúce položky:
• Vizuálna kontrola (pozri str. 398)
• Test odporu PE (pozri str. 405)
• Test dotykového prúdu (pozri str. 409)
• Test uzemňovacieho vypínača pre únik prúdu (pozri str. 411)
• Test funkčnosti (pozri str. 411)

Ak nie je možné spoľahlivo zaistiť elektrickú bezpečnosť, systém musí byť označený
zodpovedajúcim spôsobom a nemocnica alebo klinika musí byť písomne informovaná o možných
nebezpečenstvách.

Predpoklady testu

Po inštalácii by sa systém ExacTrac nemal odpojiť od sieťového zdroja napájania alebo siete pre
vyrovnávanie potenciálu.
Pre vykonanie testovania možno bude potrebné odstrániť plastový kryt, ktorý chráni zariadenia
inštalované v prostredí pacienta.
Okrem toho dátové káble a napájacie káble bude možno potrebné odpojiť od zariadenia, ktoré sa
má testovať.

Referenčný bod

Požadovaným referenčným bodom pre skúšku odporu PE a test dotykového prúdu je štandardná
tyč pre vyrovnávanie potenciálu alebo hviezdica vo vyšetrovacej miestnosti.
Predpokladá sa, že potenciál tohto referenčného bodu sa rovná potenciálu pacienta, keďže všetky
ostatné systémy alebo zariadenia (napr. lineárny urýchľovač) vo vyšetrovacej miestnosti tiež
používajú tento bod ako referenciu.

Technická kontrola bezpečnosti (STI)
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22.3.3 Test odporu ochranného uzemnenia (polročný)

Kamerový systém: Test odporu PE

IČ kamera Polaris IČ kamera Spectra IČ kamera pre TrueBeam

PE skrutka ① PE skrutka ① PE skrutka ①

①

①

①

Dotykový monitor v danej miestnosti: Test odporu PE

Dotykový monitor montovaný na strop Dotykový monitor montovaný na stenu

Predná rukoväť ② Fixačná skrutka ③

②

③

Skrinka počítača systému ExacTrac: Test odporu PE

Skrinka počítača systému ExacTrac Vnútorný stojan

PE skrutka na predných dverách ④

ÚDRŽBA SYSTÉMU
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Skrinka počítača systému ExacTrac Vnútorný stojan

④

POZNÁMKA: Ak je kryt skrinky počítača systému Exac-
Trac izolovaný od vnútorného stojana, kryt sa musí testo-
vať s ohľadom na sieť PE v miestnosti, kde bol nastavený.
Okrem toho musí byť PE pripojenie vnútorného stojanu te-
stované vo vzťahu k PE tyči vyšetrovacej miestnosti. 

④

Podlahové skrinky - Test odporu PE

12" podlahová skrinka 17" podlahová skrinka Skrinka na podlahe

Fixačná skrutka krytu (dlhá) ⑤ Kovový okraj ⑤ Bočná strana drážky (tlak!) ⑤

⑤
⑤ ⑤

Ďalšie body testovania

Ploché panely Generátor 2

PE skrutka ⑥ PE skrutka ⑦

Technická kontrola bezpečnosti (STI)
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Ploché panely Generátor 2

①

⑦

Čo je test odporu PE?

Počas testu odporu PE by sa mala merať elektrická impedancia medzi definovaným referenčným
bodom a dostupnými kovovými komponentmi (kamera, rameno monitora, používateľský panel,
rukoväť, skrinka počítača), aby sa zabezpečilo, že sú chránené uzemnením.

Hodnoty merania

• Hraničná hodnota je 0,2 Ω pre počiatočný test a pre opakované testy. Ak sa elektrická
impedancia medzi referenčným bodom a systémom ExacTrac napríklad zvýši nad
špecifikovanú úroveň, musí sa znížiť.

• Meracie zariadenie použité pri počiatočných a opakovaných testoch musí byť schopné meniť
200 mA na 500 mΩ. Napätie v otvorenom obvode nesmie prekročiť 24 V.

Vykonanie testu odporu PE

Kroky

1. Odpojte napájací a dátový kábel od zariadenia, ktoré sa má testovať.

2. Uistite sa, že medzi káblami a zariadeniami nie je žiadny kontakt.

3.

• Odmerajte elektrickú impedanciu medzi pripojením PE prístroja a tyčou pre vyrovnáva-
nie potenciálu alebo hviezdicovým bodom vo vyšetrovacej miestnosti.

• Ak nie je k dispozícii automatické testovacie zariadenie, elektrická impedancia sa môže
vyhodnotiť dodaním testovacieho prúdu AC do siete PE a meraním poklesu napätia.
Testovacie podmienky sú popísané vyššie. Elektrická impedancia je potom určená:

R
UMeasured

ITest
-------------------------=
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Vzorový protokol

Vzorový testovací protokol je zobrazený nižšie:

Merací bod (MP) ITestovacíPrúd UTestovacieNapätie Elektrická impedancia (Ω)

Infračervená kamera
(merací bod ①)

Monitor
(merací bod ②)

Kryt skrinky počítača
(merací bod ③ ale-
bo ④)

Plochý panel 1
(merací bod ⑤)

Plochý panel 2

Podlahová skrinka 1
(merací bod ⑥)

Podlahová skrinka 2
(merací bod ⑥)

Skrinka röntgenové-
ho generátora 2
(merací bod ⑦)

Technická kontrola bezpečnosti (STI)
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22.3.4 Test dotykového prúdu (polročný)

Čo je test dotykového prúdu?

Test dotykového prúdu sa používa na overenie toho, či sú komponenty v blízkom okolí pacienta,
ktoré nie sú pripojené k ochrannému uzemneniu, správne izolované. V prípade systému
ExacTrac je tento test obzvlášť dôležitý pre nevodivé komponenty, ako je plastový kryt, ktorý
chráni zariadenia.
• Ak je k týmto komponentom pripojené meracie zariadenie, indukovaný prúd nesmie prekročiť

stanovené limity.
• Vybrané meracie zariadenie musí spĺňať kritériá definované v norme IEC 60601-1.

Pred začatím

Všetky dátové a napájacie káble musia byť opätovne pripojené a systém musí byť zapnutý a plne
funkčný.

Hodnoty merania

Pre každý komponent sa musia vykonať merania AC. Použite kalibrovaný multimeter a vhodné
meracie zariadenie tak, ako je popísané v norme IEC 60601-1:

Režim Hraničné hodnoty (blízke okolie pa-
cienta)

Hraničné hodnoty (kryt skrinky)

AC 100 μA 100 μA

Záznam meracieho zariadenia

Typ a ID meracieho zariadenia Kalibrácia je platná do:

  

  

  

  

Pripojenie meracieho zariadenia

Kroky

1.
• Pripojte káble z meracieho zariadenia k meracím bodom pomocou vodivej fólie, ako je

samolepiaca medená fólia alebo štandardná cínová fólia.
• Minimálna veľkosť fólie: 20 x 10 cm.

2. Pripevnite fóliu na merací povrch alebo komponent, ktorý sa má testovať, zabaľte do fólie.

3. Poznačte si najvyššie odčítané hodnoty do vašich záznamov.

POZNÁMKA: Podrobné informácie o vykonaní testov dotykového prúdu nájdete v návode na
použitie, ktorý sa dodáva s meracím prístrojom, alebo v príslušných častiach normy IEC 60601-1. 
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Vzorový protokol

Vzorový testovací protokol je zobrazený nižšie:

Typ prú-
du

IČ kamera Dotyková ob-
razovka

Skrinka na
podlahe

Ručný ovládač Elektronika
rozhrania le-
žadla

☐ nie je k dispo-
zícii

☐ nie je k dispo-
zícii

☐ nie je k dispo-
zícii

PE tyč AC μA μA μA μA μA

POZNÁMKA: Ak je systém ExacTrac pripojený k lineárnemu urýchľovaču prostredníctvom
modulu automatického nastavenia polohy alebo synchronizačného modulu, meranie únikov prúdu
sa má vykonať aj pre lineárny urýchľovač. Pozrite si dokumentáciu výrobcov lineárneho
urýchľovača, aby ste určili správne meracie body. Toto platí rovnako aj pre ďalšie zdravotnícke
pomôcky, ku ktorým je systém ExacTrac pripojený. 

Technická kontrola bezpečnosti (STI)
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22.4 STI: Testy funkčnosti
22.4.1 Test funkčnosti skrinky systému ExacTrac (ročný)

Všeobecné informácie

Test funkčnosti všetkých funkcií týkajúcich sa bezpečnosti musí vykonať kvalifikovaný personál.
Osobitná pozornosť sa musí venovať správnej funkčnosti výstražných signálov.

Pred začatím

Predtým, ako začnete, zapnite napájanie systému ExacTrac. Počas testov sa systém ExacTrac
opakovane vypína a znova zapína. Spločnosť Brainlab preto odporúča, aby bola pracovná stanica
vypnutá nastavením kolískového spínača pre napájanie pracovnej stanice do polohy O.

Funkčný test skrinky systému ExacTrac

Kroky

1. Overte, či tlačidlo SYSTEM OFF vypne komponenty systému, konzolu ExacTrac a skrin-
ku počítača.

2. Overte, či sa vypína uzemňovací vypínač pre únik prúdu, keď stlačíte tlačidlo testovania
označené písmenom T.

3. Overte, či je napájanie budovy odpojené od skrinky, keď je sieťový spínač vstupnej poist-
ky nastavený do polohy o (VYP.).

4. Overte, či je napájanie budovy odpojené od skrinky, keď sa vloží skrutkovač do poskytnu-
tej drážky TEST.

5. Nastavte snímač teploty na 10 °C (najnižšia teplota) a uistite sa, či sú všetky štyri ventilá-
tory v hornej časti počítačovej skrinky zapnuté.

6. Nastavte teplotný snímač naspäť na teplotu 35 °C.
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22.4.2 Test uzemňovacieho vypínača pre únik prúdu (ročný)

Všeobecné informácie

Viac informácií o tom, ako sa má vykonať tento test, nájdete v časti str. 400.

STI: Testy funkčnosti
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22.4.3 Test výstražného svetla pre röntgenové žiarenie (ročný)

Rozsah kontroly

Tieto testy kontrolujú funkciu výstražných svetiel v riadiacej miestnosti a vo vyšetrovacej
miestnosti.

Pozadie kontroly

Výstražné svetlo je aktívne, ak je potrebný iba jeden ďalší úkon pre vykonanie röntgenového
žiarenia: vzdialenosť od konzoly. Ak je nainštalovaná konzola systému ExacTrac tlačidlo
expozície svieti zelenou farbou.
• Výstražné svetlá systému ExacTrac blikajú vo frekvencii 0,6 Hz.
• Ak chcete použiť vlastné výstražné svetlo, postupujte podľa špecifikácií pre inštaláciu

zákazníka.

Požiadavky na kontrolu

Skontrolujte stav výstražných svetiel:
• Keď systém nastaví svetlá tak, aby boli aktívne.
• Keď ich udržiava neaktívne.

Nástroje potrebné na kontrolu výstražných svetiel

• Toto si vyžaduje spustený softvér ExacTrac.
• Záznamové zariadenie, napr. prenosná webová kamera (iba ak nemôžete vidieť výstražné

svetlo mimo vyšetrovacej miestnosti).

Príprava kontroly

Kroky

1.
Ak nemôžete vidieť výstražné svetlo vyšetrovacej miestnosti z vonkajšej miestnosti, na-
stavte záznamové zariadenie tak, aby ste mohli vidieť výstražné svetlo pre vyšetrovaciu
miestnosť.

2. Spustite softvér ExacTrac.

Kontrola a dokumentácia výstražných svetiel

Vykonajte test tak, ako je popísané v nižšie uvedených tabuľkách, a označte ÚSPEŠNÝ alebo
NEÚSPEŠNÝ vo výslednom stĺpci. Kontrola ILK je úspešná vtedy, ak budú úspešné všetky platné
testy v stĺpci Výsledok v nižšie uvedených tabuľkách.

Vizuálne testy výstražných svetiel

V týchto testoch sledujte výstražné svetlá a skontrolujte, či reagujú tak, ako majú. Keďže
nemôžete byť vo vyšetrovacej miestnosti, zatiaľ čo je možné snímanie röntgenových snímok,
možno bude potrebné zaznamenať výkon výstražného svetla vo vyšetrovacej miestnosti počas
používania softvéru ExacTrac.

Krok Test Výsledok

1.
V softvéri ExacTrac otvorte kartu X-Ray Test Acquisition, aby bolo
možné vykonávať röntgenové snímanie. Test je úspešný vtedy, ak
výstražné svetlá systému blikajú vo frekvencii 0,6 Hz.
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Krok Test Výsledok

2. V softvéri ExacTrac zatvorte kartu X-Ray Test Acquisition. Test je
úspešný vtedy, ak sa obidve výstražné svetlá vypnú.

STI: Testy funkčnosti
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22.4.4 Test externého výstražného svetla pre röntgenové žiarenie (ročný)

Rozsah kontroly

Pri dvojitom generátore CL (dostupný v systéme ExacTrac, verzia 6.5) máte možnosť pripojiť
externý (nie od spoločnosti Brainlab) röntgenový svetelný indikátor k dvojitému generátoru CL.
Tento test sa dá použiť iba v prípade, že je na vašom pracovisku inštalované toto svetlo
indikátora.
Tieto testy kontrolujú funkciu externých výstražných svetiel v riadiacej miestnosti a vo
vyšetrovacej miestnosti.

Pozadie kontroly

Výstražné svetlo je aktívne vtedy, keď sa vykonáva röntgenové snímanie.
Externé výstražné svetlo sa rozsvieti po dobu približne 5 sekúnd, keď sa iniciuje röntgenové
žiarenie.

Požiadavky na kontrolu

Skontrolujte stav výstražných svetiel.

Nástroje potrebné na kontrolu výstražných svetiel

Tento test vyžaduje nasledovné:
• Dvojitý röntgenový generátor CL.
• Záznamové zariadenie, napr. prenosná webová kamera (iba ak nemôžete vidieť výstražné

svetlo mimo vyšetrovacej miestnosti).
• Softvér ExacTrac musí byť spustený.

Príprava kontroly

Kroky

1.
Ak nemôžete vidieť výstražné svetlo vyšetrovacej miestnosti z vonkajšej miestnosti, na-
stavte záznamové zariadenie tak, aby ste mohli vidieť výstražné svetlo pre vyšetrovaciu
miestnosť.

2. Spustite softvér ExacTrac.

Kontrola a dokumentácia výstražných svetiel

Vykonajte test tak, ako je popísané v nižšie uvedených tabuľkách, a označte ÚSPEŠNÝ alebo
NEÚSPEŠNÝ vo výslednom stĺpci.

Vizuálne testy výstražných svetiel

V tomto teste sledujte výstražné svetlo (svetlá) a skontrolujte, či reaguje (reagujú) tak, ako má
(majú). Keďže nemôžete byť vo vyšetrovacej miestnosti, zatiaľ čo je možné snímanie
röntgenových snímok, možno bude potrebné zaznamenať výkon výstražného svetla vo
vyšetrovacej miestnosti počas používania softvéru ExacTrac.

Krok Test Výsledok

1.

V softvéri ExacTrac otvorte kartu X-Ray Test Acquisition, aby bolo
možné vykonávať röntgenové snímanie. Test je úspešný vtedy, ak sa
výstražné svetlo (svetlá) rozsvieti (rozsvietia) po dobu približne 5
sekúnd, keď sa iniciuje röntgenové žiarenie.
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22.4.5 Test svetelných indikátorov napájania generátora (ročný)

Rozsah kontroly

Pri dvojitom generátore CL (dostupný v systéme ExacTrac, verzia 6.5) máte možnosť pripojiť
externý (nie od spoločnosti Brainlab) svetelný indikátor napájania generátora k dvojitému
generátoru CL. Tento test sa dá použiť iba v prípade, že je na vašom pracovisku inštalované toto
svetlo indikátora.
Tento test kontroluje funkciu externých svetelných indikátorov v riadiacej miestnosti a/alebo vo
vyšetrovacej miestnosti.

Pozadie kontroly

Svetelné indikátory napájania generátora sa rozsvietia vtedy, ak je dvojitý röntgenový generátor
zapnutý.

Požiadavky na kontrolu

Skontrolujte stav svetelných indikátorov.

Nástroje potrebné na kontrolu svetelných indikátorov

Tento test vyžaduje dvojitý röntgenový generátor CL.

Kontrola a dokumentácia svetelných indikátorov

Vykonajte test tak, ako je popísané v nižšie uvedených tabuľkách, a označte ÚSPEŠNÝ alebo
NEÚSPEŠNÝ vo výslednom stĺpci.

Vizuálne testy svetelných indikátorov

V tomto teste sledujte svetelný indikátor (indikátory) a skontrolujte, či reaguje (reagujú) tak, ako
má (majú). Keďže nemôžete byť vo vyšetrovacej miestnosti, zatiaľ čo je možné snímanie
röntgenových snímok, možno bude potrebné zaznamenať výkon výstražného svetla vo
vyšetrovacej miestnosti počas používania softvéru ExacTrac.

Krok Test Výsledok

1. Dvojitý röntgenový generátor CL je vypnutý. Sú svetelné indikátory
vypnuté?

2. Zapnite dvojitý röntgenový generátor CL. Sú svetelné indikátory za-
pnuté?

STI: Testy funkčnosti
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22.4.6 Test potlačenia lúča MV (ročný)

Rozsah kontroly

Tento test overuje správnu funkciu blokovania potlačenia lúča MV pre integráciu lineárneho
urýchľovača Elekta.

Pozadie kontroly

Blokovací signál pre potlačenie lúča MV vygeneruje vložka ET LIN a potom sa šíri cez kábel do
lineárneho urýchľovača Elekta. Vložka ET LIN dokáže detegovať a udávať interné chyby skôr, ako
by viedli k zvýšenému riziku. Chyby pripájacieho kábla rozhrania elektronika nedokáže detegovať.
Tento test overí, či nie je prepojovací kábel poškodený a či vložka ET LIN poukazuje na interné
chyby.

Požiadavky na kontrolu

Chyba môže byť detegovaná v aktívnom alebo neaktívnom stave skúšaného blokovania
potlačenia lúča MV. Pre tento test sa musia zadať obidva stavy.
• Aktívny stav: Signál potlačenia lúča MV je nastavený s tým zámerom, aby sa mohol lúč MV pre

lineárny zosilňovač aktivovať.
• Neaktívny stav: Signál potlačenia lúča MV je vymazaný s tým zámerom, aby sa mohol lúč MV

pre lineárny zosilňovač zablokovať a aby sa nedal spustiť.
Nástroje potrebné na kontrolu potlačenia lúča MV: Akákoľvek záznamová kamera pre
pozorovanie LED kontroliek skrinky, napr. notebook s webovou kamerou.

Príprava

Tento test sa nepoužije, ak funkcia potlačenia lúča MV pre lineárny zosilňovač Elekta nie je
nainštalovaná.
Pri tomto test je potrebné zadať do systému ExacTrac a do lineárneho urýchľovača určité
operačné kroky pracovného toku z riadiacej miestnosti, pričom sa majú sledovať určité LED
kontrolky v skrinke systému ExacTrac. Nastavte záznamovú kameru tak, aby ste zaznamenali
LED kontrolky prednej dosky vložky ET LIN Stav a Diagnostika. Pripravte systém ExacTrac a
systémy lineárneho urýchľovača na prevádzku.

Kontrola a dokumentácia

Vykonajte testy tak, ako je popísané v nižšie uvedených krokoch testu a vyplňte stĺpec Výsledok
pre aktívny a neaktívny test v častiach ÚSPEŠNÝ alebo NEÚSPEŠNÝ. Celkový test je
ÚSPEŠNÝ, ak sú všetky testy označené ako ÚSEŠNÝ.

Kroky testu

Neaktívny test:
V systéme ExacTrac vykonajte pracovný tok nastavenia polohy pacienta pre vyšetrenie. Uistite
sa, že systém ExacTrac zobrazuje nepresnú polohu. Skúste spustiť lúč MV na konzole lineárneho
urýchľovača.
Krok testu je úspešný, ak:

Stav Kritériá úspešnosti Výsledok

Systém ExacTrac zobrazuje
nepresnú polohu

Lúč MV pre lineárny urýchľo-
vač sa zapne

LED kontrolka Stava Diagno-
stika pre ET LIN je vypnutá

Aktívny test:
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Vykonajte pracovný tok nastavenia polohy pacienta pre vyšetrenie a v systéme ExacTrac. Uistite
sa, že systém ExacTrac zobrazuje presnú polohu. Skúste spustiť lúč MV na konzole lineárneho
urýchľovača.

Stav Kritériá úspešnosti Výsledok

Systém ExacTrac zobrazuje
presnú polohu

Lúč MV pre lineárny urýchľo-
vač sa môže spustiť

LED kontrolka pre ET LIN pre
Stav je zapnutá a pre Diagno-
stika je vypnutá

STI: Testy funkčnosti
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22.4.7 Test blokovania (ročný)

Rozsah kontroly

Tento test zahŕňa všetky linky ILK (blokovania) v elektronickom stojane systému ExacTrac, čo
predstavuje kritické signály ovládania pre prevádzku systému ExacTrac. Sú naznačené vzormi
diagnostických LED kontroliek na predných stĺpcoch LED kontroliek 2 a 4 na vložke ET ILK.
Jednoduché signály DIO v stĺpcoch 1 a 3 nie sú predmetom tohto testu.
LED kontrolky ILK sú označené 1 až 16:

LED kon-
trolka

Časť LED kon-
trolka

Časť

1 EMO 9 MEL HW

2 DOOR 10 (vyhradené)

3 XR WARNING 11 (vyhradené)

4 XR EXPOSE 12 (vyhradené)

5 NoCollision 13 (vyhradené)

6 MEB TRT 14 MV IsOff

7 MEB CON 15 (vyhradené)

8 SYS OFF 16 (vyhradené)

Pozadie kontroly

V bežných podmienkach systém zobrazuje iba platné stavy ILK s LED kontrolkami, ktoré sú
vypnuté alebo svietia zelenou farbou. Ak dôjde k jedinému zlyhaniu hardvéru, súvisiaca LED
kontrolka pre ILK sa zmení na červenú v jednom alebo obidvoch zamýšľaných stavoch a núti ILK,
aby bolo vždy neaktívne.
Niektoré blokovania môžu zobrazovať červený LED indikátor pre krátky čas prechodu: tlačidlo
röntgenového žiarenia na konzole ET má dva spínacie kontakty, ktoré sa zatvoria jeden po
druhom, keď dané tlačidlo stlačíte. Ak pomaly stlačíte tlačidlo, uvidíte, že Expozícia ILK sa zmení
na červenú farbu a následne na zelenú pre expozíciu. Ďalším príkladom je ručný ovládač ET: Ak
stlačíte iba jedno tlačidlo, ILK MEB_TRT bude svietiť červenou farbou, kým budú stlačené obidve
tlačidlá. Tieto prechodové efekty sú normálne a nepovažujú sa za chyby.

Požiadavky na kontrolu

Chyba je viditeľná pri testovaní neaktívneho stavu:
• Stav neaktívnych testov

Menšia chyba sa prejaví v úmyselne neaktívnom stave. V tomto prípade chýba nezmení
správanie systému, ale musí sa tiež skontrolovať a odstrániť počas tejto kontroly.

Nástroje potrebné na kontrolu ILK

• Akákoľvek záznamová kamera pre pozorovanie LED kontroliek skrinky, napr. notebook s
webovou kamerou.

Príprava kontroly

• Niektoré testy sa nemusia dať použiť, pretože závisia od konfigurácie systému. Identifikujte,
ktoré ILK signály sa v inštalácii nepoužívajú a označte ich ako N/A (nie je k dispozícii).

• Pri niektorých testoch sa vyžaduje, aby boli v riadiacej miestnosti alebo vo vyšetrovacej
miestnosti zariadenia ovládané, zatiaľ čo LED kontrolky prednej dosky ILK sa len pozorujú.
Nastavte webovú kameru alebo videokameru pred vložkou ET ILK, aby zaznamenávala
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správanie LED kontroliek na ILK. Zaznamenávajte LED kontrolky, keď ste v riadiacej miestnosti
alebo vo vyšetrovacej miestnosti, a potom si pozrite záznam.

• Lineárny urýchľovač musí byť online, pretože je zdrojom signálov ILK v závislosti od typu
lineárneho urýchľovača.

Kontrola a dokumentácia ILK

Vykonajte test tak, ako je popísané v tabuľkách na str. 420 a str. 421 a označte ÚSPEŠNÝ alebo
NEÚSPEŠNÝ vo výslednom stĺpci. Kontrola ILK je úspešná vtedy, ak budú úspešné všetky platné
testy v stĺpci Výsledok v nižšie uvedených tabuľkách.

Testy ILK a elektronika stojana

Nasledujúce testy sa môžu vykonať na stojane zasunutím káblov do vložky ET ILK. Prvé kontroly
sa vykonávajú na prednej časti stojanu zasunutím konektorov a mostíkov s jedným káblom.

LED
kontrol-
ka

Názov ILK Test deaktivácie Výsledok: LED kontrolka
je vypnutá

1 EMO_Gd Odpojte konektor EXT ILK.

1 EMO_Gd Odpojte konektor Varian
ILK.

5 No_COL Odpojte konektor Varian
ILK.

14 MV_IsOff

• Ak má váš systém vlož-
ku ET ILK BeamStatus
Extension, odpojte kábel
pre stav lúča.

• Ak má váš systém iba
vložku ET ILK, odpojte
konektor EXT ILK.

Testy ILK vo vyšetrovacej miestnosti

Pri testoch uvedených nižšie zaznamenajte LED kontrolky a vykonajte testy vo vyšetrovacej
miestnosti. Je potrebné, aby bol softvér ExacTrac spustený a aby bol v polohe pracovného toku,
v ktorom sa ručný ovládač ExacTrac aktivuje, aby používateľ dostal povolenie na pohyb.

LED
kontrol-
ka

Názov ILK Test deaktivácie s vy-
pnutou LED kontrolkou

Výsledok: LED kontrolka
je vypnutá

2a DOOR Otvorte dvere, prejdite cez
svetelnú bariéru atď.

6b MEB_TRT
Stlačte IBA dolný kláves
na spodnej časti ručného
ovládača.

9c MEL_HW Nie sú potrebné žiadne
ďalšie kroky.

Jednotlivé testy môžu byť označené ako N/A (nie sú k dispozícii) za nasledujúcich podmienok:
a Nie je nainštalovaný žiadny spínač dverí.
b Nie je nainštalovaný žiadny ručný ovládač ET.
c Nie je nainštalovaný žiadny ovládač Varian.

STI: Testy funkčnosti
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Testy ILK v riadiacej miestnosti

Pri testoch uvedených nižšie zaznamenajte LED kontrolky a vykonajte testy v riadiacej miestnosti.
Je potrebné, aby bol softvér ExacTrac spustený a aby bol v polohe pracovného toku, v ktorom sa
tlačidlá pohybu na konzole ExacTrac aktivujú (pre testy LED kontrolky 7) a v ktorom je možné
röntgenové snímanie (pre testy LED kontroliek 3 a 4).

LED
kontrol-
ka

Názov ILK Test deaktivácie Výsledok: LED kontrolka
je vypnutá

3a XR_WARN Zatvorte kartu pre testova-
cie röntgenové snímanie.

4b XR_EXP
Stlačte tlačidlo expozície
na konzole ET, kým NIE je
aktivované.

7c MEB_CON
Stlačte obidve tlačidlá po-
hybu na konzole ET, kým
NIE sú aktivované.

8d SYS_OFF Nie sú potrebné žiadne
ďalšie kroky.

Jednotlivé testy môžu byť označené ako N/A (nie sú k dispozícii) za nasledujúcich podmienok:
a Žiadna vložka ET DXR nie je na stojane namontovaná.
b Nie je nainštalovaná žiadna konzola ET.
c Žiadna vložka ET COU1 nie je na stojane namontovaná.
d Nie je nainštalovaná žiadna konzola ET.
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22.5 Manipulácia s poškodeným zariadením
22.5.1 Kedy by sa systém nemal použiť

Zistené poškodenie

Systém alebo komponenty systému nepoužívajte, ak:
• Napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené alebo roztrhnuté.
• Na systém bola vyliata nejaká kvapalina.
• Systém nepracuje normálne, keď sa postupuje podľa prevádzkových pokynov.
• Komponenty systému spadli na zem alebo je poškodená skrinka.
• Komponenty systému vykazujú výrazný pokles výkonu, čo naznačuje potrebu servisu.
• Zo systému unikajú kvapaliny.
• Zo systému uniká dym.

Nápravný krok

• Vypnite systém a ihneď ho odpojte od napájania.
• Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab (pozri str. 13).
• Pripevnite na zariadenie vhodné upozornenie, napr. „NEPOUŽÍVAŤ“, aby sa zabránilo

neúmyselnému použitiu.

Varovanie
Ak budete pokračovať v používaní zariadenia, pri ktorom sa počas kontroly zistilo, že je
poškodené, riskujete zranenie pacienta.

Varovanie
Ak by došlo k poruche izolačného transformátora, dané problémy môže riešiť iba
kvalifikovaný personál.

Manipulácia s poškodeným zariadením
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22.5.2 Vrátenie poškodeného zariadenia

Hlásenie poškodeného zariadenia

Každé poškodené zariadenie by malo byť ihneď hlásené spoločnosti Brainlab.
Podpora spoločnosti Brainlab vás požiada o nasledujúce informácie:
• Sériové číslo chybného komponentu (napísané na zariadení)
• Popis problému

Oprava a výmena

Odborník podpory spoločnosti Brainlab
• Poskytne vám odhad nákladov na opravu alebo výmenu.
• Informuje vás, kedy sa očakáva, že systém bude opäť fungovať (zvyčajne do 48 hodín).

Odstránenie poškodeného zariadenia

Chybné komponenty odstráňte iba vtedy, ak vám takýto pokyn dala podpora spoločnosti Brainlab.

Pokyny k vráteniu

• Použite vhodný baliaci materiál a správne zabaľte komponenty, každý chybný komponent do
jeho pôvodnej škatule, do náhradnej škatule produktu alebo do vhodnej škatule, aby nedošlo k
ďalšiemu poškodeniu.

• Vyplňte a vráťte formulár pre povolenie vrátenia materiálu (RMA), ktorý vám bol odoslaný
faxom alebo bol priložený k náhradnej časti.

• Škatuľu dobre zalepte páskou.
• Odošlite chybný produkt na jednu z adries pre vrátenie. Ak si nie ste istí, na ktorú adresu máte

produkt vrátiť, kontaktujte odborníka podpory spoločnosti Brainlab.

Adresy pre vrátenie

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Nemecko

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japonsko

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong
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22.6 Integrácie siete systému ExacTrac (IEC 80001),
skener vírusov, I-Pomoc

22.6.1 Prehľad

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Počas prenosu údajov pacientov a počas vyšetrenia zaistite bezpečné pripojenie k sieti.
Minimálne špecifikácie siete definuje spoločnosť Brainlab.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab odporúča chrániť systém pomocou najnovšieho antivírusového
skenera. Zodpovedná organizácia (napr. zákazník) je zodpovedná za inštaláciu a údržbu
systému a musí brať pritom do úvahy odporúčania spoločnosti Brainlab. Nezabúdajte, že
ak skener vírusov nie je konfigurovaný podľa odporúčania spoločnosti Brainlab, môže to
negatívne ovplyvniť výkon systému, napr. skenovanie v reálnom čase.

Varovanie
Počas vyšetrenia a importovania a exportovania údajov neinštalujte rýchle aktualizácie
(tzv. hotfix).

Varovanie
Inštalujte iba aktualizácie od pôvodných výrobcov.

Varovanie
Počas používania systému ExacTrac nesťahujte ani neinštalujte aktualizácie. Inštalujte iba
bezpečnostné a kritické aktualizácie. Nikdy neaktualizujte ovládač hardvérových
komponentov.

Varovanie
Po inštalácii systému a lineárneho urýchľovača ExacTrac musia mať obidva systémy
vyhradené statické IP adresy. Nepoužívajte dynamické IP adresy.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab odporúča používať Microsoft Updates (aktualizácie od spoločnosti
Microsoft), keď budú k dispozícii. Nainštalovať sa môžu iba bezpečnostné a kritické
aktualizácie operačného systému Microsoft, ale nie počas vyšetrení. Spoločnosť Brainlab
vyžaduje plánovanie prevzatí a inštalácií pri vypnutí systému. Nikdy neaktualizujte ovládač
hardvérových komponentov.

Varovanie
Keď je systém ExacTrac pripojený k sieti, na zabezpečenie bezpečného a efektívneho
používania systému ExacTrac je potrebné stabilné, spoľahlivé a bezpečné sieťové
prostredie a pripojenie. Problémy so sieťou počas prenosu údajov pacientov alebo počas
vyšetrenia pacienta môžu prerušiť pracovný tok a môžu spôsobiť opakovanie častí
vyšetrenia, ako je röntgenové snímanie pre polohu pacienta.

Integrácie siete systému ExacTrac (IEC 80001), skener vírusov, I-Pomoc
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Štandardná integrácia

Obrázok 171 
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Integrácia systému Elekta

Obrázok 172 

Úvod

Nasledujúce informácie sú určené pre správcu rizík pre zdravotnícke IT siete, ktorý vykonáva
úlohy podľa noriem IEC 80001-1:2010 a IEC 60601-1:2005.
1. Účel pripojenia k IT sieti
Systém spoločnosti Brainlab môže načítať a ukladať údaje o medicínskom zobrazovaní zo
súborových systémov, PACS alebo modalít. Údaje pacienta, vrátane posunu, schválenia lúča a
snímok CBCT sa prenášajú prostredníctvom siete zo systému ExacTrac do R&V, lineárneho
urýchľovača.
2. Požadované vlastnosti IT siete
Systém spoločnosti Brainlab prenáša údaje o medicínskom zobrazovaní medzi systémami v
nemocničnej sieti, ktoré zvyčajne zahŕňajú systémy R&V, modality a systémy pre ukladanie
súborov. Priemerná veľkosť súboru údajov medicínskeho zobrazovania prenášaného
prostredníctvom siete je 100 až 500 MB.
Voliteľné:
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• Správa používateľov sa dosiahne pripojením systému spoločnosti Brainlab k nemocničnej
doméne.

• Spoločnosť Brainlab ponúka vzdialenú systémovú podporu, ktorá vyžaduje prístup k internetu.
3. Požadovaná konfigurácia IT siete
Systém spoločnosti Brainlab vyžaduje povolenia brány firewall pre služby uvedené v bode 4
nižšie.
4. Technické špecifikácie sieťového pripojenia, vrátane špecifikácií zabezpečenia
Systém spoločnosti Brainlab zahŕňa nasledujúce sieťové pripojenia:
4.1 Fyzické pripojenie k systému spoločnosti Brainlab
Systém je pripojený k IT sieti s pripojením 10/100/1000 Base-T.
• Odporúčaná rýchlosť je 1 GBit. Minimálna rýchlosť je 10 GBit.
• Latencia siete musí byť menšia ako 100 ms.
• Sieť musí byť úplne zapnutá.

4.2 Logické spojenie medzi systémom spoločnosti Brainlab a R&V/plánovacími systémami/PACS/
modalitami
• Protokoly: DICOM Query/Retrieve a Push
• Porty: 104/TCP/vstupný + výstupný, 11112/TCP/vstupný a výstupný

4.3 Logické spojenie medzi systémom spoločnosti Brainlab a inými systémami spoločnosti
Brainlab alebo nemocničným úložiskom súborov
• Protokoly: CIFS
• Porty: 445/TCP/vstupný + výstupný

4.4 Logické spojenie medzi systémom spoločnosti Brainlab a ovládačom nemocničnej domény
• Protokoly: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Porty: 445/TCP/UDP/výstupný, 88/TCP/UDP/výstupný, 389/UDP/výstupný, 53/TCP/UDP/

výstupný
4.5 Logické spojenie medzi systémom spoločnosti Brainlab a podporou spoločnosti Brainlab
• Protokoly: iHelp (Axeda)
• Porty: 443/TCP/výstupný pre: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com, ghjap1.axeda.com,

ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Logické spojenie medzi systémom spoločnosti Brainlab a počítačmi zákazníka
• Protokol: VNC
• Port: 5900/TCP/vstupný

4.7 Logické spojenie medzi systémom spoločnosti Brainlab a inými lineárnymi urýchľovačmi
(Varian)
• Protokol: ADI (Auxiliary Device Interface) (Rozhranie pomocného zariadenia)
• Port: 56050/TCP/vstupný a výstupný

4.8 Logické spojenie medzi systémom spoločnosti Brainlab a inými lineárnymi urýchľovačmi
(Elekta)
• Protokol: Protokol Elekta
• Port: 135, 1801, 2101/TCP/vstupný a výstupný

5. Určený tok informácií medzi systémom spoločnosti Brainlab a IT sieťou
Systém spoločnosti Brainlab sa zvyčajne skladá z nasledujúceho toku informácií:
5.1 Overovanie používateľa
Overovanie používateľa v systéme spoločnosti Brainlab sa spracováva pomocou miestnych
používateľských účtov alebo ovládača nemocničnej domény.
5.2 Načítanie údajov z medicínskeho zobrazovania
Údaje o medicínskom zobrazovaní sa prenášajú prostredníctvom DICOM Q/R alebo Push medzi
R&V/plánovacím systémom/PACS/modalitami, ako aj z (nemocničného) sieťového zdieľania.
5.3 Uloženie upravených údajov o medicínskom zobrazovaní
Upravené údaje o medicínskom zobrazovaní sa ukladajú na miestny pevný disk alebo do
nemocničného sieťového zdieľania.
5.4 Schválenie syntézy
Systém ExacTrac môže byť na diaľku prístupný cez VNC pre schválenie syntézy.
5.5 Nastavenie polohy pacienta a schválenie lúča
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Systém ExacTrac a systém lineárneho urýchľovača uskutočňujú vnútornú komunikáciu pre
nastavenie polohy pacienta a schválenie lúča.
5.6 Vzdialená podpora cez spoločnosť Brainlab
Vzdialená podpora systému spoločnosti Brainlab vyžaduje pripojenie k podporným serverom
spoločnosti Brainlab.
6. Nebezpečná situácia v dôsledku zlyhania IT siete
Zlyhanie pripojenia IT siete môže spôsobiť, že vyšetrenie nemôže pokračovať alebo že sa musí
opakovať. To môže viesť k zbytočnému KV zobrazovaniu pacienta.
7. Technické popisy a technické príručky
Na požiadanie sú k dispozícii nasledujúce dokumenty:
7.1 Príručka pred inštaláciou
7.2 Vyhlásenia FDA a CE
7.3 Vyhlásenia o zhode DICOM: http://www.brainlab.com/dicom
8. Odporúčané konfigurácie produktov
Systém spoločnosti Brainlab bude nainštalovaný a konfigurovaný servisným technikom
spoločnosti Brainlab podľa potrieb zákazníka. Následné zmeny môžu ovplyvniť bezpečnosť a
účinnosť produktu.
9. Známe nekompatibility a obmedzenia
Systém spoločnosti Brainlab vyžaduje sieť podporujúcu protokol IPv4 a nie je kompatibilný s
protokolom IPv6.
10. Nápravné opatrenia a stiahnutie z trhu
Spoločnosť Brainlab bude informovať každého zákazníka v prípade zistených anomálií.
11. Poznámky k počítačovej bezpečnosti
Spoločnosť Brainlab bude informovať každého zákazníka v prípade zistených problémov s
počítačovou bezpečnosťou a podľa toho poskytne aktualizácie softvéru.
12. Všeobecné informácie podľa normy IEC 60601-1, 3. vydanie, kapitola 14.13 (Pripojenie PEMS
prostredníctvom SIEŤOVÉHO/DÁTOVÉHO PRIPOJENIA k iným zariadeniam)
Pripojenie systému spoločnosti Brainlab k sieťam, ktoré obsahujú iné zariadenia, môže mať za
následok predchádzajúce neidentifikované riziká pre pacientov, operátorov alebo tretie strany.
Zodpovedná organizácia by mala tieto riziká identifikovať, analyzovať, vyhodnocovať a
kontrolovať. Následné zmeny v sieti by mohli predstavovať nové riziká a vyžadovať ďalšiu
analýzu. Zmeny v sieti zahŕňajú:
• Zmeny v konfigurácii siete
• Pripojenie ďalších položiek do siete
• Odpojenie položiek zo siete
• Aktualizácia zariadenia pripojeného k sieti
• Inovácia zariadenia pripojeného k sieti
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22.6.2 Skener vírusov

Požiadavky

• Počas vyšetrenia neaktualizujte softvér skenera vírusov.
• Skener vírusov nesmie vykonávať skenovanie jednotky pevného disku počas vyšetrenia.
• Nepoužívajte skener vírusov v režime vysokého zabezpečenia počas vyšetrenia.
• Počas skenovania priečinku systému ExacTrac (D:/Brainlab a E:/Patient) neodstraňujte

žiadne súbory a nedávajte žiadne súbory do karantény.
• Skenery vírusov sú povolené iba vtedy, ak sa používa systém ExacTrac 6.x.

Testované skenery vírusov

Systém je testovaný pomocou nasledujúcich skenerov vírusov:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG)

Ďalšie skenery vírusov

Ak sa použijú iné skenery vírusov, nemocnica je zodpovedná za posúdenie a použitie daného
skenera. Spoločnosť Brainlab neodporúča používať tieto skenery počas používania systému
ExacTrac.
Spoločnosť Brainlab odporúča chrániť systém pomocou najnovšieho antivírusového skenera.
Zodpovedná organizácia (napr. zákazník) je zodpovedná za inštaláciu a údržbu systému a musí
brať pritom do úvahy odporúčania spoločnosti Brainlab. Nezabúdajte, že ak skener vírusov nie je
konfigurovaný podľa odporúčania spoločnosti Brainlab, môže to negatívne ovplyvniť výkon
systému, napr. skenovanie v reálnom čase.
Skener vírusov môže ovplyvniť výkonnosť systému. Preto by mal byť skener vírusov
konfigurovaný tak, aby sa počas používania systému ExacTrac, najmä počas vyšetrenia,
neuskutočňovali žiadne aktualizácie, skenovanie systému ani špeciálna pracovná záťaž.
Povolené je len skenovanie siete, ak to má vplyv na rôzne komunikačné úlohy, vrátane načítania/
ukladania údajov pacientov.

Konfigurácia

Spoločnosť Brainlab odporúča:
• Konfigurovať antivírusový systém tak, aby neupravoval nasledovné:

- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData

• Deaktivovať akúkoľvek inú funkciu antivírusového softvéru, napr. skenery prehliadačov/e-
mailov, dodatočnú bránu firewall atď.
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22.6.3 iHelp

Všeobecné informácie

Klient iHelp je softvérový nástroj od spoločnosti Axeda, ktorý je nainštalovaný v zákazníckych
systémoch a umožňuje zamestnancom spoločnosti Brainlab prístup k týmto systémom. Tento
nástroj sa môže použiť na poskytnutie pomoci a prvé kontroly systému v prípade poškodenia
systému atď.

Varovanie
Každú reláciu pre vzdialené ovládanie musíte vždy povoliť na pracovnej stanici ExacTrac,
keď si podpora spoločnosti Brainlab vyžiada vzdialený prístup cez iHelp.

Varovanie
iHelp musí byť nastavený na manuálne spustenie. Nespúšťajte iHelp automaticky.

Varovanie
Nepoužívajte iHelp počas používania systému ExacTrac, najmä počas vyšetrenia.

Varovanie
Musíte dohliadať na systém ExacTrac, keď je aktívne vzdialené pripojenie a keď je iHelp
spustený. Aplikáciu iHelp musíte zastaviť hneď po relácii vzdialeného ovládania.

Problémy so zabezpečením

• Šifrované SSL spojenie medzi zákazníkom a technickou podporou
• iHelp musí byť u klienta zapnutý, aby k nemu mohla spoločnosť Brainlab získať prístup
• Neprenášajú sa žiadne údaje pacientov, iba snímky obrazoviek
• Podpora vidí tú istú obrazovku ako zákazník, nie je možný skrytý prístup

Požiadavky

• Otvorte port 443 na bráne firewall
• Alternatívny port 17002
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23 ALGORITMY
23.1 Kalibrácia

Kalibrácia izocentra

Určenie polohy izocentra lineárneho urýchľovača je dôležitou a povinnou kalibráciou. Táto poloha
je základom pre všetky výpočty systému ExacTrac. Všetky vzdialenosti sú zobrazené s ohľadom
na tento bod. Pomocou kalibračného fantómu izocentra sa východiskový bod nastaví pomocou
stenových laserov. Voliteľne, pomocou Radiation Isocenter Calibration, sa výsledok Winston-
Lutzovho testu môže aplikovať na polohu izocentra, čím sa ešte viac zvýši presnosť systému. Od
tohto okamihu systém presne pozná geometrické vyrovnanie lineárneho urýchľovača a ležadla
pacienta vo vzťahu k infračervenému kamerovému systému. Takto je možné umiestniť pacientov
na vyšetrenie s najvyššou presnosťou.

Detekcia kruhov

Značky v kalibračnom fantóme systému ExacTrac X-ray sa premietajú ako tmavé kruhy na
plochých paneloch. Sú umiestnené na základe ich charakteristického rozloženia gradientu. Preto
nie je potrebné, aby ste videli celý kruh. Veľkosť a známa geometria kruhov sa berie do úvahy pri
ich jednotlivej lokalizácii.
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23.1.1 Kalibrácia röntgenového žiarenia

Všeobecné informácie

Presné nastavenie polohy pacientov počas rádioterapie je nevyhnutné na vyšetrenie s vysokou
presnosťou. Extrakraniálna rádioterapia sa pri nastavení polohy pacienta vo veľkej miere spolieha
na značky na koži. Výrazné chyby sa môžu vyskytnúť z dôvodu posunutia kože a veľkých
vzdialeností medzi značkami a izocentrom. Metóda založená na röntgenovom žiarení pre lepšie
nastavenie polohy pacienta je popísaná nižšie.

Predpoklad

Dve röntgenové trubice so známymi mapovacími vlastnosťami sú umiestnené v oblasti vyšetrenia.
• Dva ploché panely sú namontované nad lineárnym urýchľovačom. Priestorové vzťahy medzi

röntgenovými trubicami a plochými panelmi sú známe.
• Dve röntgenové snímky (jedna pre každú trubicu) sa odoberú z izocentrickej oblasti pacienta v

predbežne nastavenej polohe.
• Tieto snímky sa porovnajú s dvomi simulovanými röntgenovými snímkami. Tieto simulované

snímky sú DRR vygenerované z údajov z CT.
• Poloha pacienta je správna, ak sa zhodujú štruktúry kostí na röntgenových snímkach a DRR.
• Ak sa nezhodujú, je potrebné zmeniť polohu pacienta, aby sa dosiahla zhoda.
• Táto zmena sa môže vypočítať bez toho, aby sa vykonali nové röntgenové snímky.

Postup

Najskôr sa musia stanoviť mapovacie vlastnosti röntgenových trubíc pre ploché panely
prostredníctvom kalibrácie. Spoločnosť Brainlab používa pre každú röntgenovú trubicu model s
dierkovou komorou kvôli jej jednoduchosti a možnosti dobrého porovnania so skutočnosťou.
• V modeli s dierkovou komorou je projektovaná poloha bodu so súradnicami daná nasledujúcimi

vzorcami:
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• Kalibrácia znamená určenie neznámych parametrov.
• Počas kalibrácie sa kalibračný fantóm umiestni na ležadlo. Do fantómu je vložených niekoľko

kruhových kalibračných značiek so známymi priestorovými polohami.
• Druhý súbor reflexných značiek na kalibračnom fantóme (viditeľná pre infračervený kamerový

systém) umožňuje určiť polohu fantómu s ohľadom na súradnicový systém lineárneho
urýchľovača.

• Pre každú trubicu sa získa röntgenová snímka kalibračného fantómu. Takto vzniknú snímky, v
ktorých sú jasne viditeľné kalibračné značky. Robustný algoritmus detekcie značiek určuje ich
polohy s presnosťou subpixelov. Môžete vidieť simulovanú snímku fantómu zobrazenú na
Obrázok 173.
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Polohy značiek na plochom paneli

Obrázok 173 
• Súbor 3D a zodpovedajúcich 2D polôh kalibračných značiek sa môže použiť na vytvorenie

rovníc pre neznáme projekčné parametre modelu s dierkovou komorou.
• Uvedené parametre sa určujú na základe riešenia problému minimalizácie pre chyby projekcie.

Tento problém minimalizácie sa efektívne vyrieši použitím štandardných techník.
• Vzhľadom na to, že model s dierkovou komorou je teraz známy (jeden pre každú röntgenovú

trubicu), môže sa použiť na generovanie snímok DRR, aby bolo možné porovnať ich s
röntgenovými snímkami pacienta a v prípade potreby opraviť nastavenie pacienta.
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23.2 Geometria zobrazovania

Všeobecné informácie

Pre korekciu polohy pacienta na základe röntgenového žiarenia sa získajú dva röntgenové lúče z
röntgenovej trubice v podlahe na plochý panel. Všetky jednotlivé parametre systému sa merajú
počas akceptačných testov inštalácie a opätovne sa kontrolujú pre každú kalibráciu systému.

Obrázok 174 

Obrázok 175 

Geometria zobrazovania
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23.3 Lokalizácia cieľa na základe implantovaných
značiek

23.3.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Implantované rádiové nepriehľadné referenčné značky sa používajú na uľahčenie nastavenia
polohy pacienta počas rádioterapie pre oblasti tela, kde je pravdepodobný pohyb cieľového
objemu v dôsledku posunu vnútorných orgánov. Implantované značky sa používajú ako náhrada
skutočného cieľa.
Lokalizácia cieľa na základe implantátov zahŕňa nasledujúce kroky:
• Implantácia značiek v blízkosti cieľa
• Získanie dátového súboru CT používaného na plánovanie vyšetrenia
• Identifikácia implantátov v dátovom súbore CT
• Detekcia implantátov v rámci röntgenových snímok získaných počas vyšetrenia a párovanie

zistených implantátov so vzorom implantátov definovaným v dátovom súbore CT
• Výpočet cieľovej polohy na základe syntézy medzi implantátmi definovanými v CT a

detekovanými v röntgene
Podrobný popis posledných dvoch krokov nájdete v nasledujúcich dvoch častiach.
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23.3.2 Rekonštrukcia umiestnenia implantovaných značiek

Všeobecné informácie

Značky definované v dátovom súbore CT poskytujú základ pre syntézu implantovaných značiek.
Definovaním implantovaných značiek v dátovom súbore CT, pomocou 3D súradníc (xiideal, yiideal,
ziideal), sa nastaví pôvodné umiestnenie implantovanej značky.

Projekcia značiek na plochom paneli

Ak sú známe systémové parametre z kalibrácie röntgenového žiarenia, je možné odhadnúť
projekciu týchto 3D značiek na rovinu povrchu každého plochého panelu. Roviny povrchu sa
zhodujú s rovinami projekcie skutočných röntgenových lúčov z každej príslušnej röntgenovej
trubice. Z tohto dôvodu sa môže každé umiestnenie 3D značiek projektovať do jedného
umiestnenia 2D značky pre každú rovinu povrchu (u1ideal, v1ideal) a (u2ideal, v2ideal).
Známe projekčné vlastnosti každej jednotlivej röntgenovej snímky sa používajú na určenie toho,
ktoré z potenciálnych polôh 2D značiek môžu byť rekonštruované do 3D polôh. Z tohto dôvodu
dve možné polohy (u1real, v1real) a (u2real, v2real) umožňujú inverznú projekciu dvoch 2D súradníc
do polohy 3D značky. Je to možné, ak sú 2D súradnice nasmerované do rovnakého bodu.

Flat Panel 2

Flat Panel 1

Implanted Marker
(u1

ideal, v1
ideal)

Implanted Marker
(u2

ideal, v2
ideal)

Implanted Marker
(x1
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ideal, z1
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Tube 2

Tube 1

Obrázok 176 
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Určenie polôh 3D značiek

Flat Panel 1

Flat Panel 2
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real)

Tube 1

Tube 2
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Minimum
distance

Isocenter

Obrázok 177 
Určené umiestnenie 3D značky je zastúpené priesečníkom projekčných čiar dvoch potenciálnych
2D značiek. Vzhľadom na skutočnosť, že štruktúry sú v röntgenových snímkach rozmazané a že
sa dve snímky nezískali presne naraz, lúče sa nepretínajú dokonale.
Aby bolo stále možné rekonštruovať polohy 3D značiek, určuje sa minimálna vzdialenosť medzi
obidvomi lúčmi. Táto čiara kolmá na obidva lúče. Ak je dĺžka tejto čiary menšia ako päť milimetrov,
softvér akceptuje tieto dva lúče ako pretínajúce sa.
Rekonštruovaná poloha 3D značky (xIreal, yIreal, zIreal) je následne určená ako stredný bod medzi
obidvomi lúčmi.
Všetky potenciálne 2D body, ktoré nie je možné rekonštruovať do 3D polohy, sa zlikvidujú.
Po určení všetkých 3D polôh sa tieto polohy porovnajú s polohami implantovaných značiek
definovanými v súbore CT. Systém určuje, na ktorých polohách potenciálnych značiek sa môže
párovať šablóna značiek zo súboru CT.
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23.3.3 Určenie cieľovej polohy

Presnosť

Lokalizácia cieľa na základe implantátu umožňuje presné zacielenie pod podmienkou, že poloha
každej jednotlivej značky s ohľadom na cieľ zostáva nezmenená medzi získaním dátového súboru
CT použitého na plánovanie vyšetrenia a samotným vyšetrením, keď sa získajú röntgenové
snímky pre nastavenie polohy pacienta.
Na druhej strane môže dôjsť k posunutiu značiek, čím sa mení poloha jednej alebo viacerých
značiek s ohľadom na cieľ, a to v dôsledku migrácie značiek a/alebo deformácie tkaniva alebo
rotácie v cieľovej oblasti. Každé posunutie značiek po CT zobrazovaní môže mať významný vplyv
na výpočet vyšetrovacej polohy, čo môže potenciálne viesť k nesprávnej polohe pacienta, a tým k
ožiareniu iného cieľového objemu, ako sa plánovalo.
Je to spôsobené tým, že posunutie značiek medzi značkami viditeľnými v dátovom súbore CT a
značkami na röntgenových snímkach vedie k nepresnostiam pri párovaní, keď sa vyrovnáva
konfigurácia značiek detekovaných röntgenovým žiarením s konfiguráciou CT. Posuny značiek
môžu tiež spôsobiť nesprávne priradenie implantovaných značiek v röntgenovom žiarení k
značkám v dátovom súbore CT.
Vyššie uvedené platí pre obidva algoritmy párovania aplikované systémom ExacTrac, pre
izometrické párovanie a ťažiskové párovanie. Presnosť zacielenia obidvoch párovaní však závisí
od presných podmienok a môže sa líšiť. Obidve metódy a ich obmedzenia sú popísané v
príslušných častiach nižšie.

Izometrické párovanie

Izometrické párovanie je štandardnou metódou systému ExacTrac pre párovanie implantovaných
značiek pre nastavenie polohy a overovanie a aplikuje sa pre všetky vzory značiek, ktoré
pozostávajú aspoň z dvoch dlhých alebo troch krátkych značiek. Systém prekrýva vzor značiek z
röntgenových snímok značkami definovanými v CT snímke s použitím párovania najmenších
štvorcov. Na elimináciu neplatných výsledkov párovania sa používa niekoľko kritérií párovania
vrátane posunu vzoru a obmedzení rotácie. Ak sa prekročia tolerancie alebo nie je možné nájsť
žiadnu jedinečnú zhodu, izometrické párovanie zlyhá.
Izometrické párovanie poskytuje 6D transformáciu (t. j. posun a rotáciu) pre cieľovú polohu. V
dôsledku toho je dosah chýb pri párovaní na odchýlku vypočítanej zo skutočnej cieľovej polohy
zvyčajne zväčšený o veľkú vzdialenosť medzi cieľom a ťažiskom vzoru implantovaných značiek
(pozrite si obrázok nižšie).

Lokalizácia cieľa na základe implantovaných značiek
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① ② ③

④ ⑤

Obrázok 178 

Č. Popis

① Počiatočná konfigurácia značky tak, ako sa deteguje z údajov CT snímky.

② Konfigurácia značky po migrácii značiek M1 a M2 do nových polôh M1' a M2' tak, ako sa
to deteguje röntgenovým žiarením.

③ Softvér sa snaží spárovať pôvodné CT značky (čierne) s detekovanými röntgenovými
značkami (červené). Výsledkom je najlepšia kompromisná syntéza.

④ Vplyv migrácie značiek na polohu izocentra v prípade, že je izocentrum blízko k ťažisku
implantovaných značiek.

⑤ Vplyv migrácie značiek na polohu izocentra v prípade, že je izocentrum ďaleko od ťažiska
implantovaných značiek.

Z tohto dôvodu vždy, keď je to klinicky možné, implantujte značky tak, aby čo najbližšie
obklopovali cieľ a ideálne takým spôsobom, aby sa ťažisko všetkých implantovaných značiek
zhodovalo s cieľovou polohou.
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⑥ ⑦
Obrázok 179 

Č. Popis

⑥ Ideálna poloha značiek, ktoré obklopujú cieľ a izocentrum.

⑦ Nie ideálna poloha značiek, ktorá zintenzívňuje dôsledky popísaných vplyvov.

Nevhodný vzor značiek môže spôsobiť neúspešné izometrické párovanie, ak sa napríklad jedna
značka posunie príliš ďaleko alebo sa omylom zamení s inou značkou, alebo ak je vzor značiek
skreslený.
Ak je izometrické párovanie neúspešné, existujú dve možnosti:
• Ťažiskové párovanie ako uchýlenie sa k automatickému párovaniu alebo
• Ďalšie izometrické párovanie s manuálne vyrovnanými značkami, kde sa použije vzor posunu.

Pri druhej možnosti vykonajte manuálnu syntézu. Najprv kliknite na Reset Pattern a potom na
Shift Pattern, aby sa vzor značiek zhruba posunul do svojej konečnej polohy. Presná lokalizácia
sa potom môže vykonať pre každú jednotlivú značku.

Ťažiskové párovanie

Ťažiskové párovanie je metódou systému ExacTrac pre párovanie vzorov implantovaných
značiek pozostávajúcich najviac z jednej dlhej značky alebo dvoch krátkych značiek. Okrem toho
sa ťažiskové párovanie použije na žiadosť používateľa po neúspešnom izometrickom párovaní
počas nastavenia polohy a overenia.
Ťažiskové párovanie poskytuje 3D transformáciu (t. j. len posun) pre cieľovú polohu. Preto na
rozdiel od izometrického párovania chyby párovania nie sú zväčšené veľkou vzdialenosťou medzi
cieľom a ťažiskom vzoru implantovaných značiek.
Na druhej strane, v prípade skutočnej rotácie cieľovej oblasti, tieto nie sú kompenzované
ťažiskovým párovaním a - pokiaľ ide o virtuálne rotácie chybami párovania pri izometrickom
párovaní - cieľová odchýlka sa zväčšuje o veľkú vzdialenosť medzi cieľom a ťažiskom vzoru
implantovaných značiek.
Ak je ťažiskové párovanie založené na jednej dlhej značke, nebudú k dispozícii žiadne opatrenia
pre detekciu potenciálneho posunu značky, keďže kritériá týkajúce sa relatívnej polohy
implantovaných značiek nie je možné použiť. Ak sa značka posunie, ťažisko sa posunie rovnakým
smerom. Korekčný posun je teda potenciálne založený na posune značky a nie na pohybe
orgánov.

Varovanie
Overte, či sú implantované značky správne spárované v oboch súboroch snímok. Ak sa
použilo ťažiskové párovanie, párovanie nemusí byť správne, keďže vzor značiek sa nemusí
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zhodovať vo všetkých prípadoch. Korekcia pozostáva len z posunov; rotácie sa
nehodnotia.

Scenáre nejednoznačného párovania

V prípade scenárov nejednoznačného párovania môže posun jednej alebo viacerých značiek
spôsobiť nesprávne priradenie jednotlivých röntgenových a CT značiek. Scenár nejednoznačného
párovania znamená, že je možné viac ako jedno párovanie s podobnou presnosťou. Dôvody
scenárov nejednoznačného párovania môžu byť nasledovné:
• Značky, ktoré sú implantované a viditeľné na röntgenových snímkach, ale nevybral ich

používateľ, aby boli časťou konfigurácie značiek v dátovom súbore CT.
• Scenár, v ktorom dva špecifické vzory 2D značiek umožňujú viac ako jednu možnú geometricky

správnu konfiguráciu 3D značiek (nejednoznačnosti).
Pri izometrickom párovaní akékoľvek nejednoznačné párovania môžu spôsobiť neúspešnú
detekciu, ak cieľová odchýlka medzi nejednoznačnými zhodami prekročí určitú hodnotu. Je to
kvôli tomu, že odchýlky medzi cieľovými polohami výsledkov nejednoznačného párovania závisia
od vzdialenosti medzi cieľom a ťažiskom vzoru implantovaných značiek tak, ako je to vysvetlené
vyššie.

Automatická detekcia značiek

Systém ExacTrac vykoná nasledujúce kroky na detekciu implantovaných referenčných značiek
na röntgenovej snímke:
• Na snímky sa použije špeciálne jadro pre detekciu značiek. Tento filter vyhodnocuje

pravdepodobnosť pre každý pixel, ktorý má byť súčasťou implantovanej značky, a vytvorí
prechodnú snímku.

• Prechodné snímky sa spracujú pomocou algoritmu rastúcich oblastí, aby sa našli pripojené
oblasti patriace k tej istej referenčnej značke.

• Desať „najpravdepodobnejších“ polôh referenčných značiek sa extrahuje z každej z dvoch
snímok.

Známe projekčné vlastnosti každej snímky sa používajú na určenie toho, ktoré potenciálne polohy
2D značiek môžu byť rekonštruované do 3D polôh. Aby sa to mohlo dosiahnuť, systém ExacTrac
skontroluje, ktoré projekčné čiary z jednej snímky pretínajú projekčné čiary z druhej snímky. 2D
body, ktoré nie je možné rekonštruovať do 3D polohy, sa zlikvidujú.
Po určení všetkých 3D polôh sa tieto polohy porovnajú s polohami implantovaných značiek
definovanými v súbore CT. Systém určuje, na ktorých polohách potenciálnych značiek sa môže
párovať šablóna značiek zo súboru CT. Všetky dodatočné (falošne pozitívne) polohy sa zlikvidujú
a zostanú len reálne značky.
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23.4 Syntéza snímok (röntgenové - DRR)

Všeobecné informácie

Dané sú dve röntgenové snímky pacienta s predbežne nastavenou polohou (napr. pomocou
značiek na koži). Mapovacie vlastnosti infračerveného kamerového systému sú známe (kalibrácia
kamery) a dajú sa ľahko použiť.
Dva DRR sa vypočítajú z plánovania CT. Poloha CT v súradnicovom systéme lineárneho
urýchľovača zodpovedá očakávanej polohe pacienta na základe infračerveného systému. Z tejto
polohy CT sa vypočíta jedno DRR zodpovedajúce každej röntgenovej trubici s použitím
mapovacích parametrov tejto röntgenovej trubice.
Ak je pacient už v očakávanej polohe, röntgenové snímky a DRR zobrazujú tie isté štruktúry kostí
na tých istých miestach.
Ak pacient nie je v očakávanej polohe, tie isté štruktúry kostí sú viditeľné na rôznych miestach. V
takomto prípade je potrebné zmeniť nastavenie pacienta tak, aby sa po danej zmene dve nové
röntgenové snímky zhodovali s DRR.
Softvér používa predbežnú syntézu na základe troch stupňov voľnosti, kde sa berie do úvahy len
posun, a potom jemne doladí registráciu s použitím šiestich stupňov voľnosti, kde sa berie do
úvahy aj rotácia.

Registrácia 2D/3D snímok so systémom ExacTrac

Obrázok 180 

Registrácia s tromi stupňami voľnosti

Z dvoch 2D posunov, ktoré sú potrebné na párovanie snímok, sa musí určiť len 3D posun pre
daného pacienta. Ide o malú úlohu, pretože priestorové vzťahy a faktory priblíženia medzi
röntgenovými trubicami a pacientom sú známe.
Röntgenové, DRR a zlúčené snímky:

Röntgenové (trubica 1) DRR (trubica 1) Röntgenové + DRR (1)

Syntéza snímok (röntgenové - DRR)
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Röntgenové (trubica 2) DRR (trubica 2) Röntgenové + DRR (2)

Systém ExacTrac musí potom vykonať (automatické) párovanie zodpovedajúcich röntgenových a
DRR snímok.
Pre každý pár snímok sa optimalizuje opatrenie podobnosti tak, že sa posunú snímky s ohľadom
jedna na druhú. Toto opatrenie podobnosti primárne závisí od okrajov a poskytuje vysokú odozvu,
ak sú silné okraje viditeľné na tom istom mieste. Okraje, ktoré sa nezhodujú s kosťami, napr.
artefakty mriežky a hranica zorného poľa na röntgenových snímkach, nemajú žiadne náprotivky
na druhej snímke, a preto majú len malý vplyv na opatrenie podobnosti.
Obrázok nižšie (Obrázok 181) zobrazuje odozvu opatrenia podobnosti pre rôzne posuny. Silné
maximum označuje správnu polohu párovania.

Podobnosť pre rôzne 2D posuny

Obrázok 181 
Metóda optimalizácie, ktorá sa používa na nájdenie maxima pre opatrenie podobnosti, je veľmi
rýchla, presná a robustná. Nie je citlivá na nepravé maximá a dokáže korigovať dokonca aj veľmi
veľké počiatočné posuny. Početné pokusy preukázali, že aj röntgenové/DRR snímky veľmi nízkej
kvality môžu byť úspešne registrované.

Registrácia so šiestimi stupňami voľnosti

Ak chcete vykonať registráciu, pri ktorej sa berie do úvahy poloha a tiež orientácia pacienta,
musíte použiť 6DOF registráciu. Tu je potrebné vytvoriť niekoľko stoviek DRR z rôznych polôh a
orientácií, aby sa našiel optimálny výsledok. Pre výpočet efektívnej registrácie je potrebné použiť
rýchlu metódu získavania vysoko kvalitných DRR.
Ak chcete porovnať röntgenové a DRR snímky, použite to isté opatrenie podobnosti ako pri 3DOF
syntéze. Na rozdiel od iných 6DOF metód registrácie toto opatrenie podobnosti nie je založené na
funkciách používajúcich anatomické orientačné body, ale je založené na snímkach a pracuje
priamo s hodnotami pixelov daných snímok.
Zostávajúca časť algoritmu 6DOF registrácie je efektívnou metódou optimalizácie, ktorá si
vyžaduje čo najmenej porovnaní snímok. Spoločnosť Brainlab preto používa algoritmus s
kvadratickou konvergenciou. Pre algoritmus optimalizácie s dobrou počiatočnou hodnotou sa
používa 3DOF syntéza.
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Faktory, ktoré majú vplyv na registráciu snímok

Komponent re-
gistrácie

Popis Faktory vplyvu Popis

Röntgenová
snímka

Röntgenové snímky sa zí-
skavajú počas nastavenia
polohy pacienta. Môžu byť
ovplyvnené pred, počas a
po ich získaní.

Nastavenia röntge-
novej energie
(kV/mA)

Nastavenia energie majú
vplyv na kontrast röntge-
nových snímok. Vhodný
kontrast v oblasti záujmu
vylepší registráciu sním-
ky.

Nastavenia kontra-
stu

Filter CLAHE (Contrast-
Limited Adaptive Histo-
gram Equalization) (po-
suvník kontrastu) sa mô-
že použiť na manuálnu
optimalizáciu kontrastu
na získanej nespracova-
nej snímke.

Kalibrácia snímky s
korekciou röntgeno-
vého žiarenia

Pozri str. 357.

Obmedzené zobra-
zenie

Časti lineárneho urýchľo-
vača, ako sú portál alebo
obrazové zariadenie po-
rtálu, sa môžu nachádzať
v zobrazovacom poli sy-
stému ExacTrac X-ray, a
preto môžu potenciálne
obmedzovať zobrazenie
príslušných štruktúr na
röntgenových snímkach.

DRR snímky

Ak poznáte parametre sy-
stému (z röntgenovej kali-
brácie) a cieľovú polohu (z
plánu vyšetrenia), DRR sa
dajú vypočítať pomocou
dátového súboru CT.

Kalibrácia röntgeno-
vého žiarenia Pozri str. 332.

CT sken Pozri str. 100.

Nastavenia DRR Pozri str. 155.

Objem záujmu Pozri str. 156 alebo str.
227.

Oblasť záujmu Pozri str. 227.

Opatrenie pod-
obnosti

Vypočíta podobnosť medzi
DRR a röntgenovými sním-
kami.

Korelačný koeficient

Opatrenie podobnosti sa
nedá zmeniť. Vo všetkých
prípadoch sa vypočíta ko-
relačný koeficient gra-
dientových snímok.

Syntéza snímok (röntgenové - DRR)
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Komponent re-
gistrácie

Popis Faktory vplyvu Popis

Optimalizátor Optimalizátor vylepšuje vý-
sledky syntézy snímok.

Používa sa optimali-
zátor UOBYQA* (ne-
obmedzená optimali-
zácia kvadratickou
aproximáciou)

Výkon algoritmu registrá-
cie (syntéza snímok) sa
zvýši pri lepších východi-
skových polohách (pozri
str. 455).
* Pozri Powell, M. J. D.
(december 2000). “UO-
BYQA: unconstrained op-
timization by quadratic
approximation” (správa).
Department of Applied
Mathematics and Theore-
tical Physics, Cambridge
University. DAMTP 2000/
NA14. Získané 6.4.2015
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23.5 Korekcia röntgenových snímok

Všeobecné informácie

Počas získavania röntgenových korekčných snímok sa uloží niekoľko typov snímok, ako je to
objasnené nižšie.

Biele snímky

Pre obidva ploché panely je potrebné získať päť bielych snímok počas získavania röntgenových
korekčných snímok. Expozícia týchto snímok by mala byť v rozsahu od 15 % do 30 %. Pre každý
plochý panel sa spriemeruje päť bielych snímok na ďalšie použitie.

Kompenzačné snímky

Kompenzačné snímky berú do úvahy tmavý prúd každého pixlu plochého panela. Výsledkom je,
že snímky sa prečítajú z detektora bez röntgenovej expozície. Aby sa znížila úroveň šumu,
prečíta sa a spriemeruje sa veľký počet kompenzačných snímok.

Získané snímky

Získané snímky sa vyžadujú na homogenizáciu rôznych citlivostí pixlov na každej röntgenovej
snímke. Získané snímky sa vypočítajú pomocou kompenzačných snímok a bielych snímok. Počas
získavania röntgenových korekčných snímok (pozri str. 355) sa pre každý detektor získa päť
bielych snímok. Tieto snímky sa spriemerujú a určí sa medián tejto spriemerovanej snímky. Pixle
získaných snímok sa potom vypočítajú pomocou nasledovného:

offsetwhite
whitegain pixelpixel

medianpixel
−

=
65535

Snímky so zlými pixelami

Pomocou snímok so zlými pixlami je možné opraviť chyby na plochom paneli. Počas získavania
röntgenových snímok sa tieto pixle na snímkach so zlými pixlami interpolujú zo strednej hodnoty
priľahlých ôsmich pixlov na röntgenovej snímke.

Veľkosť röntgenového poľa

Veľkosť poľa röntgenovej trubice Varian Rad 21 G-892 je 430 mm x 430 mm bez kolimátora vo
vzdialenosti 1 000 mm a s cieľovým uhlom 12° (uhol lúča).
Konečná veľkosť poľa s kolimátorom závisí od inštalácie. Maximálna použitá oblasť plochého
panelu po inštalácii je 27 cm x 27 cm.

Korekcia röntgenových snímok
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23.6 Obrazové vyváženie

Všeobecné informácie

Pomocou funkcie obrazového vyváženia môžete zmeniť nastavenia obrazového vyváženie pre
aktuálne zobrazené snímky. Umožňuje to variabilnú distribúciu šedých úrovní v celom rozsahu
informácií o meranej hustote, aby sa zlepšila viditeľnosť alebo kontrast štruktúr.
Počas diagnostického CT zobrazovania sa informácie o hustote hodnotia v Hounsfieldových
jednotkách (HU) s rozsahom od -1 024 do 3 071. Táto stupnica je definovaná ako 0 pre vodu (1,0
g/cm3) a -1 000 pre vzduch. Počas neurologického CT skenovania sa pre kontrast mozgového
tkaniva zvyčajne používa úroveň 40 HU a šírka 100 HU.

Parametre obrazového vyváženia

Obrázok 182 
• Left definuje najmenšiu Hounsfieldovu jednotku (HU), ktorá sa používa na obrazové vyváženie.

Všetky hodnoty, ktoré sú menšie ako Left, sa zobrazia čiernou farbou.
• Right definuje najväčšiu HU, ktorá sa používa na obrazové vyváženie. Všetky hodnoty, ktoré

sú väčšie ako Right, sa zobrazia bielou farbou.
• Level definuje hodnotu medzi ľavou a pravou prahovou hodnotou. Zvýšenie alebo zníženie

hodnoty Level tiež zmení ľavú a pravú prahovú hodnotu.
• Width definuje rozdiel medzi pravou a ľavou prahovou hodnotou. Zväčšením šírky sa ľavá a

pravá hodnota rozšíri na každú stranu. Zmenšenie šírky spôsobí, že sa ľavá a pravá hodnota
priblíži k hodnote Level z každej strany.

ALGORITMY
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24 RIEŠENIE PROBLÉMOV SO
SYSTÉMOM EXACTRAC

24.1 Vylepšenie kvality röntgenového žiarenia

Všeobecné informácie

Ak chcete zlepšiť kvalitu snímok, je dôležité, aby sa nastavenia röntgenového generátora a
nastavenia posuvníka kontrastu systému ExacTrac správne používali.
V závislosti od konfigurácie systému môžete buď upraviť nastavenia generátora pomocou
röntgenovej konzoly alebo priamo v softvéri.
Napätie (kV), prúd (mA) a čas expozície (ms) sú rozhodujúcimi faktormi pre správnu expozíciu
snímok. V prípade generátorov riadených softvérom sú nastavenia mA a ms kombinované do ich
výsledku mA. Energia vyžarovaná röntgenovými trubicami je úmerná výsledku týchto hodnôt.
Kvôli vlastnostiam röntgenových detektorov a šikmej geometrii zobrazovania systému ExacTrac,
má nastavenie kV najväčší vplyv na expozíciu snímky. Pri vysokom nastavení kV sa zvyčajne
dosahuje najvyššia kvalita snímky v pomere dávky zobrazovania. Energia potrebná pre
konkrétneho pacienta závisí nielen od veľkosti a hmotnosti jednotlivého pacienta, ale aj od oblasti,
ktorá sa bude zobrazovať.
Najjednoduchším spôsobom, ako určíte, či je použitá energia dostatočná, je pozrieť sa na
histogramy zobrazené na röntgenových snímkach (grafy v pravom a ľavom dolnom rohu okna
snímky). Histogram v ľavom dolnom rohu okna snímky zobrazuje rozloženie hodnôt šedej na
röntgenovej snímke v čase expozície.
Ak kvalita snímky nie je dostatočná, prispôsobte vyššie uvedené hodnoty a uistite sa, že počas
celej doby expozície je stlačené tlačidlo spustenia röntgenového žiarenia na konzole (držte
stlačené, kým sa na obrazovke nezobrazí celá röntgenová snímka).

RIEŠENIE PROBLÉMOV SO SYSTÉMOM EXACTRAC
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① ②

Obrázok 183 

Č. Komponent

① Správne exponovaná snímka

② Nedostatočne exponovaná snímka

Ak sa histogram roztiahne až do stredu grafu, expozícia je prijateľná; ak histogram zobrazuje iba
hodnoty na ľavej strane, energia je príliš nízka. Histogram v pravom dolnom rohu okna snímky
zobrazuje hodnotu šedej na röntgenovej snímke po použití filtra CLAHE (Contrast Limited
Adaptive Histogram Equalization). Ak presuniete myš na graf a potom kliknete myšou a
potiahnete ju hore a dole, môžete upraviť vyváženie obrazu pre aktuálnu expozíciu.

①

Obrázok 184 

Vylepšenie kvality röntgenového žiarenia
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②

Obrázok 185 

Č. Komponent

① Snímka je nedostatočne exponovaná (nedostatok energie)

② Dobrá expozícia (dostatok energie)

Posuvník kontrastu použije „Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization“ pre vylepšenie
kontrastu snímky. Pre väčšinu pacientov je vhodné nastaviť posuvník do stredu jeho rozsahu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV SO SYSTÉMOM EXACTRAC
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24.2 Vylepšenie automatickej syntézy snímok

Všeobecné informácie

Ak automatická syntéza snímok neprinesie uspokojivý výsledok, máte niekoľko možností, ako
zlepšiť šance na úspešnú syntézu:
1. Pomocou manuálnej syntézy definujte počiatočnú hodnotu pre automatickú syntézu
2. Definujte objem záujmu na príslušných anatomických štruktúrach
3. Upravte maximálny rozsah syntézy
4. Definujte oblasti záujmu pre röntgenové snímky
5. Zmeňte hodnotu LUT výpočtu DRR

Vylepšenie automatickej syntézy snímok
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24.2.1 Nastavenie maximálneho rozsahu syntézy

Všeobecné informácie

Ak sú výsledkom automatickej syntézy veľké posuny, ktoré sú jednoznačne nesprávne, môžete
znížiť maximálny rozsah, v ktorom sa systém pokúsi vykonať syntézu snímok. Je to užitočné
najmä vtedy, ak je pacient už dobre vyrovnaný pred vykonaním syntézy snímok.
Ak chcete nastaviť maximálny posun pre automatickú syntézu, použite lištu posuvníka Fusion
Limit a nastavte vhodný limit. Limit použitý pre syntézu sa zobrazí pod posuvníkom.
Limit syntézy sa použije len pre registráciu 3DOF, ktorá sa vykoná počas automatickej syntézy. V
tomto kroku sa určí vhodná počiatočná hodnota pre následnú registráciu 6DOF. Registrácia 3DOF
sa nevykoná, ak sa manuálna syntéza vykoná ešte pre automatickou syntézou snímok. Limit
syntézy sa nepoužije pre samotnú registráciu 6DOF. Preto je možné, že určený celkový posun
prekročí limit syntézy.
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24.2.2 Definovanie oblastí záujmu pre röntgenové snímky

Všeobecné informácie

Oblasti záujmu (ROI) sa používajú na vylúčenie častí snímok, ktoré sa nemajú brať do úvahy v
algoritme automatickej syntézy. Mali by ste vylúčiť artefakty z cudzích objektov, ako aj anatomické
štruktúry, ktoré sú pohyblivé vo vzťahu k cieľovej oblasti. Pohyblivé štruktúry, ktoré sa majú
vylúčiť, zahŕňajú okrem iného kĺbové kosti, ako sú ramená a nohy a v niektorých prípadoch rebrá,
ktoré sa pohybujú v dôsledku dýchania. Vylúčenie týchto štruktúr vedie k vyššej presnosti v
izocentre.

Vyšetrenie panvy

Obrázok 186 
Vo vyššie uvedenom príklade je stehenná kosť vylúčená, pretože je pohyblivá vo vzťahu k panve.
Nezabúdajte, že vylúčená oblasť je výrazne väčšia ako stehenná kosť. Toto sa odporúča, aby sa
zaistilo, že sa stehenná kosť vylúči pre všetky následné frakcie, a to dokonca aj vtedy, ak je na
snímku umiestnená vyššie.

Vyšetrenia chrbtice

Obrázok 187 
V tomto prípade oblasť záujmu vylučuje panvu, aby sa získala presnosť v cieľovej oblasti, pri
chrbtici.

Vylepšenie automatickej syntézy snímok
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Vyšetrenia lebky

Obrázok 188 
Tu je vylúčený okraj hlavy a lebky, aby sa zvýšila presnosť automatickej syntézy.
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24.2.3 Použitie manuálnej syntézy pre definovanie počiatočnej hodnoty pre
automatickú syntézu

Všeobecné informácie

Ak sa automatická syntéza nezhoduje so správnymi anatomickými štruktúrami obidvoch snímok
na sebe, algoritmus môže zamieňať dve podobné štruktúry. Môže sa to vyskytnúť v prípadoch s
hrudníkom/chrbticou, kde sa zamieňajú stavce a rebrá. Ak je automatická syntéza snímok
posunutá o jeden stavec, môžete použiť manuálnu syntézu pre definovanie počiatočnej hodnoty
pre danú syntézu.

Definovanie počiatočnej hodnoty

Kroky

1. Vyberte manuálnu syntézu a presuňte DRR do polohy, v korej sa najlepšie zhodujú s pre-
krývajúcimi sa röntgenovými snímkami.

2.
Spustite automatickú syntézu snímok.
Syntéza vyhľadáva iba zhodu v blízkosti počiatočnej hodnoty definovanej pri manuálnej
syntéze.

Vylepšenie automatickej syntézy snímok
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24.3 Použitie virtuálneho izocentra

Všeobecné informácie

Ak sa použije virtuálne izocentrum, systém posunie pacienta do polohy zobrazovania predtým,
ako sa získajú röntgenové snímky. Keď je pacient v polohe zobrazovania, virtuálne izocentrum
(pacienta) je v izocentre lineárneho urýchľovača. V tomto bode sa získa prvý pár röntgenových
snímok. Systém berie do úvah odchýlku medzi skutočným izocentrom a virtuálnym izocentrom,
takže po výpočte korekčného posunu sa pacient automaticky posunie do izocentra lineárneho
urýchľovača na vyšetrenie.

Vývojový diagram pre použitie virtuálneho izocentra

①

②

③

④

⑤

⑥

Obrázok 189 

Č. Úkon

① Definujte virtuálne izocentrum

② Posuňte pacienta do polohy zobrazovania

③ Syntéza snímok a výpočet korekcie

④ Posuňte pacienta do vyšetrovacej polohy

⑤ Syntéza snímok a overenie vyšetrenia

⑥ Začnite vyšetrovať
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24.3.1 Použitie virtuálneho izocentra na zabránenie zamieňaniu stavcov

Všeobecné informácie

V niektorých prípadoch sa môže stať, že nie je možné povedať, či sú v syntéze stavce spárované
správne. V tomto prípade sa musí použiť virtuálne izocentrum. Virtuálne izocentrum sa musí
umiestniť tak, aby náhľad DRR zobrazoval jedinečnú štruktúru, ktorú je možné identifikovať. Môže
to byť napríklad panva, kaudálny koniec hrudného koša, klavikula alebo hrudná kosť. Ak je táto
štruktúra viditeľná na röntgenových snímkach, vykonáva sa syntéza správnych anatomických
štruktúr.
Výsledok syntézy sa môže tiež overiť pomocou tejto jedinečnej štruktúry. Po použití korekčného
posunu na pacienta je možné získať snímky na overenie. Na týchto snímkach nie je žiadna
jedinečná štruktúra, ktorá by sa dala použiť na určenie nezhody stavcov. Softvér automaticky
vyrieši tento problém obmedzením maximálneho posunu na 5 mm, čím núti automatickú syntézu
snímok, aby zostala v blízkosti počiatočnej polohy a aby nepreskočila na iný stavec.

Chrbtica pacienta (séria podobných štruktúr)

Obrázok 190 
POZNÁMKA: Aj keď snímky na overenie zobrazujú sériu podobných štruktúr, vyššie uvedená
metóda zaisťuje, že nedôjde k žiadnej nezhode, pretože limit syntézy sa automaticky zníži na 5
mm pre krok overenia. 

Na označenie stavcov nepoužívajte značky umiestnené na koži pacienta. Šikmý uhol, pod
ktorým sa získavajú röntgenové snímky, môže spôsobiť nesprávne interpretácie.

Použitie virtuálneho izocentra
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24.3.2 Overenie v kombinácii s virtuálnym izocentrom

Všeobecné informácie

Overenie sa používa na potvrdenie, že pacient bol posunutý do správnej vyšetrovacej polohy. Aj
pri použití virtuálneho izocentra pre korekčné snímky sa röntgenové snímky na overenie vždy
získavajú v polohe izocentra. Ak sa použilo virtuálne izocentrum, pretože vedľa PTV nie je
dostatok viditeľných štruktúr kostí, na snímkach na overenie nebude dostatočná štruktúra.

Varovanie
Nedostatočne viditeľná štruktúra kostí môže spôsobiť, že syntéza snímok na overenie
nebude možná. V takomto prípade spoločnosť Brainlab odporúča, aby ste polohu určili s
korekčnými snímkami a aby ste zlikvidovali všetky nesprávne informácie určené v postupe
overovania.
POZNÁMKA: Ak sa na korekciu pomocou röntgenových snímok použilo virtuálne izocentrum, krok
overenia môže byť menej presný ako prvá syntéza. Platí to najmä vtedy, ak je na snímkach na
overenie viditeľných niekoľko štruktúr kostí. 
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24.4 Riešenie problémov s automatickou detekciou
značiek

Všeobecné informácie

Ak automatická detekcia značiek nedokáže nájsť implantované značky na snímkach, je možné
vylepšiť obrazové vyváženie snímok, aby sa zvýšila pravdepodobnosť úspešnej detekcie.

Manuálne vyrovnanie snímok

Ak automatická detekcia značiek zlyhá, možno bude rýchlejšie, ak značky vyrovnáte manuálne.

Kroky

1. Prejdite do režimu obrazového vyváženia.

2.
Otvorte obdĺžnik na obrazovke kliknutím a potiahnutím pravým tlačidlom myši.
Softvér vykoná automatické obrazové vyváženie na vylepšenie oblasti definovanej obdĺž-
nikom. Ďalšie metódy pre úpravu obrazového vyváženia nájdete v časti str. 449.

Ak máte pravidelne neuspokojivé výsledky, môžete upraviť nastavenia röntgenového generátora.
Zvyčajne sa s vyššími nastaveniami energie dosahuje lepší výsledok.

Riešenie problémov s automatickou detekciou značiek
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24.5 Riešenie problémov s detekciou infračervených
telesných značiek

Všeobecné informácie

Nejednoznačnosti sa môžu vyskytnúť pri používaní systému spoločnosti Brainlab na nastavenie
polohy pacienta ExacTrac systém polohovania pacienta kvôli nepresnému umiestneniu
značiek. V tejto časti je objasnený základ algoritmu, ktorý používa systém ExacTrac na detekciu
polôh značiek, ako aj príčina nejednoznačností. Okrem toho sa uvádzajú tipy, ako sa môžete
vyhnúť nejednoznačnostiam pri každodennom používaní.
POZNÁMKA: Systém ExacTrac dokáže vyriešiť nejednoznačnosti pri detekcii infračervených
značiek tak, že porovnáva viditeľné značky s referenčným súborom CT (ak sú značky k dispozícii
v súbore CT). Táto metóda funguje len vtedy, ak systém ExacTrac dokáže rozpoznať pacienta.
Ak systém ExacTrac už nedokáže rozpoznať pacienta, pretože vzor značiek je veľmi odlišný od
referencie CT, nejednoznačnosti sa nebudú dať vyriešiť. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV SO SYSTÉMOM EXACTRAC

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 463



24.5.1 Princíp detekcie telesných značiek

Všeobecné informácie

Všetky signály značiek (infračervené sveto odrážajúce sa od povrchu telesnej značky) sa
registrujú elektronicky do CCD čipu kamery. Predtým detegovaním signálu sa všetky pretínajú v
ohniskovom bode tak, ako je to zobrazené na Obrázok 191.

Získanie signálov značiek

①

②

③

④

Obrázok 191 

Č. Komponent

① Značka

② Ohniskový bod kamery

③ Projekcia značiek na CCD čipe kamery

④ Infračervená kamera

Systém ExacTrac vypočíta polohu značiek v 3D priestore tak, že zohľadní ohniskový bod oboch
kamerových šošoviek. Jedna kamerová šošovka dokáže vypočítať len virtuálnu čiaru, na ktorej sa
značka nachádza. Táto čiara sa začína v získanej polohe značky na CCD čipe a prechádza cez
ohnisko. Jedna kamerová šošovka poskytuje množstvo možných polôh značiek pozdĺž virtuálnej
čiary tak, ako je to zobrazené na Obrázok 192:

Obrázok 192 

Riešenie problémov s detekciou infračervených telesných značiek
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Výpočet presnej 3D polohy

Druhá kamera systému ExacTrac určí zostávajúci stupeň voľnosti v bode, kde sa pretínajú dané
dve virtuálne čiary. Takýmto spôsobom sa dá vypočítať presná 3D poloha značky tak, ako je to
zobrazené na Obrázok 193:

Obrázok 193 
Systém ExacTrac vyžaduje niekoľko značiek pre zvýšenie presnosti postupu nastavenia polohy
pacienta a pre detekciu ďalších pohybov tela, ako je skrútenie alebo otočenie atď. Použitie
dodatočných značiek môže viesť k vytvoreniu vzorov s rôznymi možnosťami rekonštrukcie daných
polôh značiek. Ak sú dve značky v rovnakej 2D rovine ako ohniskový bod oboch kamerových
šošoviek, všetky štyri čiary sa pretínajú a poloha značky je možná v každom priesečníku virtuálne
vypočítaných čiar, od polôh značiek na CCD čipe až po ohniskový bod (Obrázok 194).

①

②

Obrázok 194 

Č. Popis

① Aktuálna poloha značky

② Alternatívna poloha s podobnými údajmi o snímaní

RIEŠENIE PROBLÉMOV SO SYSTÉMOM EXACTRAC

Klinická používateľská príručka Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 465



24.5.2 Automatické riešenie nejednoznačností

Všeobecné informácie

Systém ExacTrac porovnáva všetky možné polohy značiek detegované infračerveným
kamerovým systémom, skutočné polohy značiek a možné polohy v dôsledku nejednoznačností s
interným referenčným zoznamom v programe, s vyhľadávacou tabuľkou (LUT). Vyhľadávacia
tabuľka obsahuje skutočné polohy značiek vytvorené jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Použitie pôvodných údajov 3D CT.
• Uložením vzoru značiek pacienta bez nejednoznačností tak, ako ich detegoval kamerový

systém, napr. počas počiatočného nastavenia pacienta v simulátore.

Postup eliminácie

Automatický softvérový postup odmieta všetky vypočítané polohy značiek, ktoré nezodpovedajú
vyhľadávacej tabuľke (Obrázok 195). Väčšina možných nejednoznačností sa týmto automaticky
vyrieši.

① ②

Obrázok 195 

Č. Popis

① Polohy značiek z CT alebo simulácie

② Skutočné značky (čierne) a iné polohy kvôli nejednoznačnostiam (biele), ktoré sú vypočí-
tané infračerveným kamerovým systémom

Dôvody pre zostávajúce nejasnosti

Nejednoznačnosti sa môžu vyskytnúť kvôli symetrickému nastaveniu polôh značiek tak, ako je to
zobrazené na Obrázok 196:

Riešenie problémov s detekciou infračervených telesných značiek
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①

Obrázok 196 

Č. Popis

① Presné otočenie nie je jednoznačne definované

Varovanie
Vyhnite sa symetrickému nastaveniu polôh značiek.
Nejednoznačnosti sa môžu vyskytnúť kvôli posunu značky, čo je spôsobené jedným z
nasledovných:
• Nepresné opätovné použitie značiek.
• Posun kože spôsobený rôznymi vzájomnými vzťahmi medzi značkami.
• Nepresné (opätovné) nastavenie polohy pacienta.

①

Obrázok 197 

Č. Popis

① Nie je možné žiadne vyrovnanie

Varovanie
Umiestnite značky presne a dôsledne. Pre umiestnenie značiek vyberte relatívne
nepohyblivé oblasti kože.

Nejednoznačnosti kvôli skrytým/neviditeľným značkám

Pre správne IČ sledovanie a nastavenie polohy pacienta je potrebné, aby bolo viditeľných aspoň 5
infračervených značiek pre bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole a polohovacie pole
ET a 4 telesné značky pre vyšetrenia na základe telesných značiek.
Počas CT skenovania sa odporúča použitie 5 - 8 telesných značiek.
Nejednoznačnosti môžu byť spôsobené nasledovným:
• Znížený počet použitých značiek.
• Jedna značka je poškodená alebo nedostatočne odráža.
• Telo pacienta zakrýva druhú značku.
• Značka je zakrytá inou značkou.
• Portál lineárneho urýchľovača blokuje značky zo zorného poľa kamery, napr. u pacientov s

poruchami prostaty so značkami použitými na hrudníku.
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①

Obrázok 198 

②

Obrázok 199 

Č. Popis

① Značky zakryté telom pacienta

② Jedna značka je zakrytá inou značkou

Varovanie
Manipulujte so značkami opatrne a vymeňte poškodené alebo slabo viditeľné značky.

Riešenie problémov s detekciou infračervených telesných značiek
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24.6 Lineárny urýchľovač Elekta nezapne Beam On

Všeobecné informácie

Ak dôjde k poruche v systéme ExacTrac (napr. zlyhanie softvéru) a spustí sa zapnutie Beam On,
reštartujte služby systému ExacTrac (pozri str. 110) a potom znovu použite systém ExacTrac.
Ak externý zámok zostane aktívny kvôli poruche systému ExacTrac (reštartovanie nie je možné),
nastavte spínač obtoku vložky ET LIN na zapnutý. Pozri str. 70.
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25 LICENČNÉ INFORMÁCIE
25.1 Poskytovanie licencií
25.1.1 GNU GPL

ExacTrac je vlastníckym softvérom. Softvér ExacTrac je chránený autorskými právami. Okrem
softvéru ExacTrac sú v pracovnej stanici ExacTrac nainštalované aj iné softvérové aplikácie,
ktoré sú licencované podľa Všeobecnej verejnej licencie (GPL) GNU. Vlastnícky softvér a
bezplatný softvér sa používajú v súlade s doložkou o „skutočnej agregácii“ definovanou v GNU
GPL.
Podrobné podmienky Všeobecnej verejnej licencie GNU nájdete na stránke: http://www.gnu.org/
licenses/gpl-2.0.html.

25.1.1 OFFIS DCMTK Dicom Dumper
Softvér ExacTrac obsahuje softvér vyvinutý spoločnosťou Offis e.V. Podrobné informácie o
autorských právach nájdete na stránke: http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.
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26 PRÍLOHA
26.1 Ikony stavov

OK

Keď sa zobrazí táto ikona, izocentrum sa nachádza v plánovanej polohe
vyšetrenia.
Táto ikona sa zobrazí vtedy, ak je dĺžka translačného vektora (ktorý je vý-
sledným vektorom vertikálneho, pozdĺžneho a bočného posunu) pod pra-
hovými hodnotami translačnej presnosti definovanými v nastaveniach pa-
cienta a nie pri každom osobitnom posune. Okrem toho každý pozdĺžny a
bočný uhol a uhol ležadla musí byť pod prahovými hodnotami IČ uhla defi-
novaného v nastaveniach pacienta.
Vyšetrovací lúč by sa nemal aktivovať, kým sa nezobrazí ikona OK.
POZNÁMKA: Pri translačných posunoch znak OK závisí od dĺžky vektora
a líšt vzdialeností pri jednotlivých hodnotách. Je možné, že všetky lišty
vzdialeností zobrazujú OK, ale ikona OK sa neobjaví. V takomto prípade
posuňte ležadlo manuálne bližšie k hodnote 0. 

Failed

Táto ikona označuje, že úkon nebolo možné úspešne dokončiť.

Stav / Varovanie

Tieto ikony sa zobrazujú s textom v hláseniach o stave a vo výstražných hláseniach:

Zelená naznačuje úspešný pracovný tok, všetko je
v poriadku.

Žltá naznačuje, že je potrebná opatrnosť alebo
monitorovanie výsledku.
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Červená naznačuje nebezpečenstvo.

Reduced Accuracy

Táto ikona naznačuje zníženú presnosť translačného nastavenia polohy.
Limit pre telesné značky sa môže nastaviť v nastaveniach pacienta (pozri
str. 144). Predvolené hodnoty platia pre polohovacie polia (pozri str. 197).

Low Accuracy

Táto ikona naznačuje nedostatočnú presnosť translačného nastavenia po-
lohy. Limit pre telesné značky sa môže nastaviť v nastaveniach pacienta
(pozri str. 144). Predvolené hodnoty platia pre polohovacie polia (pozri str.
197).

Press Enable Button

Keď je systém pripravený na automatické nastavenie polohy ležadla, zobrazí sa jedna z
nasledujúcich ikon:

použitie tlačidiel aktivácie na ovládači ležadla Exact/ETR,

použitie riadiaceho rozhrania ležadla ExacTrac ADI pre TrueBeam,

použitie ručného ovládača od spoločnosti Brainlab.

Viac informácií o automatickom nastavení polohy ležadla nájdete v časti str. 73.

Ikony stavov
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Press Enable Key

Táto ikona sa zobrazí vtedy, ak je systém pripravený na automatické na-
stavenie polohy ležadla Exact/ETR. Táto ikona sa zobrazí len v tých prípa-
doch, keď sa nastavenie polohy môže vykonať mimo vyšetrovacej miest-
nosti. Viac informácií o automatickom nastavení polohy ležadla nájdete v
časti str. 73.

Press Trigger Button

Keď sa zobrazí jedna z dvoch ikon, röntgenové snímky sa
môžu získať pomocou spínača alebo tlačidla röntgenového
žiarenia na konzole ExacTrac.

Couch Moving

Počas automatického pohybu ležadla sa zobrazí blikajúca výstražná ikona,
keď sa používa ležadlo Exact/ETR. Viac informácií o automatickom nasta-
vení polohy ležadla nájdete v časti str. 73.

Proceed with X-Ray

Po úvodnom nastavení na základe infračervených telesných značiek táto
ikona naznačuje, že korekcia röntgenového žiarenia by sa mala použiť na
korekciu polohy pacienta. Táto ikona sa nezobrazí, ak vaša konfigurácia
softvéru ExacTrac nezahŕňa korekciu röntgenového žiarenia.

Proceed with Verification

Po nastavení pacienta na základe korekcie röntgenového žiarenia táto iko-
na naznačuje, že by sa malo vykonať overenie röntgenového žiarenia (ale-
bo monitorovanie röntgenového žiarenia) v polohe pacienta. Táto ikona sa
tiež zobrazí, ak korekčný posun, ktorý bol na začiatku určený systémom,
prekračuje 20 mm alebo ak sa stôl otočil kvôli nekomplanárnemu poľu.
Overenie röntgenového žiarenia sa odporúča pre všetky tieto situácie. Tá-
to ikona sa nezobrazí, ak vaša konfigurácia softvéru ExacTrac nezahŕňa
korekciu röntgenového žiarenia.
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X-Ray Trigger Disabled

Spúšťač alebo tlačidlo röntgenového žiarenia nie je aktív-
ne, keďže pacient nie je vo vyšetrovacej polohe.

Detecting Body Markers

Systém ExacTrac práve deteguje telesné značky
v zornom poli infračervenej kamery.

Frameless Positioning Array

Počas bezrámového rádiochirurgického vyšetrenia (pozri str. 181) systém
ExacTrac vyžaduje Frameless Positioning Array. Môže sa automaticky
vybrať v časti Patient Settings pre lokalizované údaje alebo sa môže vy-
brať manuálne pre všetky ostatné kraniálne vyšetrenia.

IR Tool Not Detected

Systém ExacTrac nedeteguje konfiguráciu IČ značky pacienta.

Alert

Systém ExacTrac detegoval neúspešný úkon.

Ikony stavov
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Viditeľný nástroj

Pole zobrazené v ikone je pre sy-
stém ExacTrac viditeľné.

Store IR Reference

Pri spustení IČ monitorovania táto ikona naznačuje, že sa má uložiť refe-
rencia infračervených telesných značiek, aby sa mohol pacient monitoro-
vať pomocou infračerveného svetla.

Rotational Deviation

Počas nastavovania polohy sa táto ikona zobrazí vtedy, ak je znížená ro-
tačná presnosť (bočný a pozdĺžny uhol a uhol ležadla). Limit je definovaný
v nastaveniach pacienta.

Počas nastavovania polohy sa táto ikona zobrazí vtedy, ak je rotačná pres-
nosť nízka (bočný a pozdĺžny uhol a uhol ležadla). Limit je definovaný v
nastaveniach pacienta.

Systém Robotics je pripravený

Systém Robotics je pripravený na posunutie.
Keď použijete dialógové okno Manuálny náklon kliknite na tlačidlo pohybu,
aby sa systém Robotics posunul.

Systém Robotics je zamknutý

Systém Robotics sa zamkne pomocou tlačidla Lock All.
Nie je možný žiadny pohyb, kým používateľ neodomkne tlačidlo Lock All.
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Systém Robotics je zamknutý

Systém Robotics sa zamkne pomocou tlačidla Service Lock.
Nie je možný žiadny pohyb, kým používateľ neodomkne tlačidlo Service
Lock a následne aj tlačidlo Lock All.

Ikony stavov
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26.2 Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy

Výstražné hlásenia

Hlásenie

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. (Uhol
podpory pacienta z plánu DICOM (<XX>°) sa líši o viac ako 5 stupňov od plánovaného uhla le-
žadla prijatého prostredníctvom ADI (<YY>°). NEODPORÚČA sa pokračovať vo vyšetrovaní.)

Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ. Press
'Yes' to proceed to approving. (Pred schválením sa uistite, či sa plán v systéme ExacTrac zhodu-
je s plánom v MOSAIQ. Stlačte tlačidlo „Yes“, ak chcete pokračovať na schválenie.) Press 'No' to
return to the 'Beam Mapping' dialog. (Stlačte tlačidlo „No“, ak sa chcete vrátiť do dialógového
okna „Beam Mapping“.)

The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erro-
neous. Continue anyway? (Vybraný pacient bol vyšetrený pomocou systému ExacTrac verzia
<XX>. PDF výstup môže byť chybný. Chcete napriek tomu pokračovať?)

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. (Zdá sa, že ovládač bol deaktivovaný pred vstupom do dialógového okna Ro-
botic Tilt. Uvoľnite tlačidlo na ovládači a znovu vstúpte do tohto dialógového okna. Ak problém
pretrváva, skontrolujte všetky káblové pripojenia alebo kontaktujte podporu spoločnosti Brain-
lab.)

Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (Konfigurácia značiek je symetrická
v rámci určitej bezpečnostnej úrovne! Nie je možné vylúčiť nejednoznačnosti pri párovaní! Vyše-
trenie pacienta sa neodporúča!)

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? (Po importe bol plán Dicom RT zmenený. Dátum a
čas plánu sa nezhoduje s importovaným plánom. Chcete aj napriek tomu otvoriť priečinok tohto
pacienta?)

Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (Kopírovanie údajov
môže trvať niekoľko minút. Naozaj chcete pokračovať?)

Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (Cie-
ľový priečinok už existuje. Údaje sa prepíšu. Naozaj chcete pokračovať?)

It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autopositio-
ning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If pro-
blem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Zdá sa, že ovládač
bol aktivovaný pred vstupom do režimu nastavenia polohy. Režim automatického nastavenia po-
lohy bude deaktivovaný. Uvoľnite tlačidlo na ovládači a znovu vstúpte do režimu nastavenia po-
lohy. Ak problém pretrváva, skontrolujte všetky káblové pripojenia alebo kontaktujte podporu
spoločnosti Brainlab.)

Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (Referenčná
hviezdica bola posunutá! Znovu načítajte údaje pacienta a opätovne spustite nastavenie polohy.)

Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Objem záujmu je pre tohto pacienta aktivovaný. Táto
verzia systému ExacTrac nemá žiadnu licenciu pre „Objem záujmu“ . Funkcia bude deaktivova-
ná.)

It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (Dôrazne sa odporú-
ča, aby ste skontrolovali aplikovanú korekciu kvôli vierohodnosti.)

Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Nezabúdajte, že použitie parametrov obrazového vyváženia ovplyvňuje výsledok
automatickej syntézy snímok.)
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Hlásenie

Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Uistite sa, že je pacient v konečnej polohe pre CBCT snímanie.
Korekčný posun sa aplikuje vo vzťahu k tejto polohe.)

Infrared Tool not visible. Please retry. (Infračervený nástroj nie je viditeľný. Skúste to znovu.)

OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch. Make sure that the
stored position is this offset position. Otherwise this will lead to an incorrect treatment position.
(OBI aplikovalo posun pred snímaním, aby sa zabránilo kolízii s ležadlom. Uistite sa, že uložená
poloha je táto poloha s posunom. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť nesprávnu vyšetro-
vaciu polohu.)

Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (Denná kontrola nebola úspešná. Chcete pokračovať a opätov-
ne kalibrovať? Odpoveď „ÁNO“ zruší platnosť aktuálnej kalibrácie.)

Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Nastavenie polohy
vychádza z „Detekcie stentu“ v súlade s nastaveniami pacienta. Táto verzia systému ExacTrac
nemá príslušnú licenciu. Nastavenie polohy bolo zmenené na „Anatómia kostí“.)

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? (Poloha izocentra, ktorú chcete definovať, sa výrazne líši
od aktuálne uloženej polohy izocentra. Uistite sa, či je fantóm izocentra naozaj v správnej polo-
he! Naozaj chcete pokračovať v kalibrácii?)

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! (Kalibrácia kamery bola vy-
konaná ďaleko od izocentra, čo môže spôsobiť nízku presnosť okolo izocentra! Z bezpečnost-
ných dôvodov znovu kalibrujte IČ kamery!)

Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please cali-
brate couch first. (Ležadlo nie je kalibrované: Nastavenie polohy fantómu kalibrácie röntgenové-
ho žiarenia nebude možné! Najprv kalibrujte ležadlo.)

Patient could not be loaded! (Pacienta nie je možné načítať!)

Specified folders on left and right side are identical. (Zadané priečinky na ľavej a pravej strane
sú rovnaké.)

Additional comment was modified. Save changes? (Dodatočný komentár bol upravený. Uložiť
zmeny?)

WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (VAROVANIE! Prijatá možnosť „Pacient otvorený“ prostredníctvom ADI. Viacero plánov v
systéme ExacTrac sa mapujú pre tento plán!)

There are no Body Markers defined for this patient (Pre tohto pacienta nie sú definované žiadne
telesné značky)

Do you really want to change assignment of PTVs? (Naozaj chcete zmeniť priradenie PTV?)

Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Identifi-
kovaná je iba značka <XX>. Buď nedefinujte žiadne značky, alebo definujte viac ako tri.)

No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Nie sú definované žiadne te-
lesné značky! Bude možná len korekcia röntgenového žiarenia.)

Copying from the same selected isocenter is not possible. (Kopírovanie z toho istého vybraného
izocentra nie je možné.)

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? (Pre aktuálne vybrané izo-
centrum sú už definované značky. Tieto značky sa stratia, keď sa vykoná postup kopírovania.
Chcete pokračovať?)

<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (Značky <XX> sa skopírovali.
Overte tieto súradnice značiek.)

Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy
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Hlásenie

Do you really want to change the assigned Physician? (Naozaj chcete zmeniť priradeného leká-
ra?)

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 je možné aktivovať
možnosť „Uzamknúť všetky“. Pohyb bol zrušený. Uistite sa, či sa zariadenie Robotics napája a či
je zapnuté. Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Softvér detego-
val problém s vypršaním časového limitu. Neodporúča sa pokračovať!)

Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (Ležadlo sa vôbec nepohybuje!
Skontrolujte komunikáciu ležadla!)

Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Buď bol pacient
posunutý počas pohybu, alebo sa ležadlo pohybuje nesprávnym smerom!)

The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (Pacient je otočený o viac ako 15° od správnej
polohy, alebo sa vyskytla nejednoznačnosť pri párovaní! Vyšetrenie pacienta sa neodporúča!)

Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (Ležadlo nie
je kalibrované pre automatický pohyb, hoci sa tu nachádza rozhranie ležadla!)

Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent uninten-
ded irradiation! (Blokovanie vyšetrovacieho lúča bude deaktivované. Uistite sa, že lineárny urý-
chľovač je deaktivovaný, aby sa zabránilo neúmyselnému ožarovaniu!)

Tool already exists. Overwrite? (Nástroj už existuje. Prepísať?)

Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (Definícia nástroja sa stratí. Chcete teraz
skončiť?)

Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Varovanie: Nie je mož-
né vytvoriť priečinok relácie (<priečinok>). Uloženie je deaktivované.)

Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Blokovanie
lúča bude vymazané. Pred opätovným nastavením polohy vypnite vyšetrovací lúč.)

Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Blokovanie lúča bude vy-
mazané. Poskytovanie vyšetrovacie lúča bude pokračovať.)

<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<nástroj> bude vidi-
teľný na obidvoch röntgenových snímkach! Naozaj chcete pokračovať?)

There are no markers defined. (Nie sú definované žiadne značky.)

Couch moves in wrong direction! (Ležadlo sa pohybuje v nesprávnom smere!)

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? (Posun do externej referencie je
prekročený o 20 mm aspoň v jednom rozmere. Uistite sa, či je pacient v správnej polohe. Naozaj
chcete ďalej pokračovať?)

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? (Posun do referenčnej polohy je
prekročený o 20 mm aspoň v jednom rozmere. Uistite sa, či je pacient stále v správnej polohe.
Naozaj chcete ďalej pokračovať?)

Tilt Device Calibration aborted. (Kalibrácia zariadenia náklonu bola zrušená.)

Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac ap-
plication before restart services. (Nie je možné opätovne spustiť služby, pretože aplikácia Exac-
Trac je stále spustená. Zatvorte aplikáciu ExacTrac pred opätovným spustením služieb.)

Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Nepodarilo sa vytvoriť spojenie so systémom Record and Verify.
Skontrolujte, či je sieťové pripojenie OK a či je správne konfigurované. Skúsiť to znovu?)
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Hlásenie

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. (Nastavenia presnosti na-
stavenia polohy boli nastavené späť na predvolené kvôli zisteným nezrovnalostiam. Overte hod-
noty a upravte ich, ak je to potrebné. Pozrite si protokolový súbor, kde nájdete viac informácií.)

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. (Vzor detegovaných značiek sa nezhoduje s refe-
renčnými značkami definovanými v CT skene. Plánované vyrovnanie 6D nie je možné vykonať
tak, ako je to určené. Stlačte tlačidlo „Cancel“, ak chcete zrušiť postup nastavenia polohy. Stlač-
te tlačidlo „OK“, ak chcete prepnúť na 3D „párovanie ťažiska“. Uistite sa, že rozumiete obmedze-
niam tohto prístupu.)

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. (Systém ExacTrac nemohol vypočítať jedinečnú zhodu
medzi referenčnými značkami definovanými v CT skene a značkami detegovanými z röntgeno-
vých snímok. Stlačte tlačidlo „Cancel“, ak chcete zrušiť postup nastavenia polohy. Stlačte tlačidlo
„OK“, ak chcete prepnúť na 3D „párovanie ťažiska“. Uistite sa, že rozumiete obmedzeniam tohto
prístupu.)

Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Potvrďte, že PerfectPitch je vyrovnané (od-
stup/naklonenie = 0°)!)

Chybové hlásenia

Hlásenie

AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Bola prijatá chy-
ba neúspešnej autentifikácie. Nie je možné pripojiť sa k aplikácii vyšetrenia.)

Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application ne-
eds to be restarted. (Nie je možné pripojiť sa k aplikácii vyšetrenia. Bola prijatá chyba maximál-
nych používateľov. Aplikácia vyšetrenia sa musí reštartovať.)

UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Ve-
rsion? (Bola prijatá chyba neznámej požiadavky. Podporuje aplikácia vyšetrenia požadovanú ve-
rziu ADI?)

No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Nenašiel sa žiadny nástroj
pre <skupinu>! Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (Načítaný CBCT sken nie je jedným z korekcií, ktoré sa majú prehrať. Naozaj chcete
pokračovať v prehrávaní?)

Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Bolo stlačených
viacero tlačidiel pre aktiváciu pohybu naraz. Pohyb je deaktivovaný.)

Unable to store Summary file. (Nie je možné uložiť súhrnný súbor.)

No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Nenašli sa žiadni použí-
vatelia. Administrátori môžu vytvoriť používateľov v správcovi používateľov.)

Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Nepodarilo sa nájsť spustiteľný súbor pre Dicom2Chunk konvertor. Zadajte umiest-
nenie pre Dicom2Chunk konvertor.)

No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Nebol vybraný žiadny plán. Vyberte
aspoň jeden plán DICOM.)

Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Plán <názov plánu>
už bol importovaný. Najprv odstráňte tento importovaný plán.)

Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (Nepodarilo sa
nájsť spustiteľný súbor pre DICOM odkladanie. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy
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Hlásenie

Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Pacient nemá žiadne údaje DI-
COM. Prenos do MOSAIQ nie je možný.)

Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Prenos do MOSAIQ je
možný len vtedy, ak je uhol ležadla menší ako 5 stupňov!)

Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual ta-
ble positioning! (Automatický pohyb stola je možný len pri KOMPLANÁRNYCH vyšetreniach.
Použite manuálne nastavenie polohy stola!)

Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Získa-
vanie IČ referencie zlyhalo! Uistite sa, že pre systém sú viditeľné aspoň 4 značky.)

Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Získavanie IČ referencie
zlyhalo! Zabráňte pohybu IČ značiek.)

The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Stredová poloha zaria-
denia Robotics je neplatná. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Pohyb nie je možné obsluhovať pomocou zariadenia Robotics.
Cieľová poloha nebola dosiahnutá. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

The scheduled Robotics position is not valid. (Naplánovaná poloha zariadenia Robotics nie je
platná.)

Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Pohyb bol zrušený.
Cieľová poloha nebola dosiahnutá.)

Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Pohyb nie je možný, keďže zariadenie Robotics nie je vo východiskovej polohe. Cieľová poloha
nebola dosiahnutá.)

An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Pri pokuse o nastavenie novej stredovej polohy zariadenia Robotics sa vyskytla chyba.
Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab sup-
port. (Posun do stredu nie je možný, keďže stredová poloha zariadenia Robotics je neplatná.
Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

Robotics cannot serve the designated movement. (Zariadenie Robotics nemôže obslúžiť určený
pohyb.)

Do you really want to re-initialize the device? (Naozaj chcete opätovne inicializovať zariadenie?)

Could not close device. (Nepodarilo sa zatvoriť zariadenie.)

Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (Kalibrácia zariadenia je neplat-
ná. Znovu vykonajte postup kalibrácie.)

Could not initialize device. (Nepodarilo sa inicializovať zariadenie.)

Please start automatic positioning. (Spustite automatické nastavenie polohy.)

Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Nepodari-
lo sa pripojiť ku komunikačnej službe Elekta. Overte, či je služba spustená.)

Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Nepodarilo sa na-
čítať údaje pacienta. Pre tohto pacienta sa nenašli žiadne platné informácie Dicom.)

Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Nenašiel sa súbor nástroja
HNStar.tool. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Pacient je loka-
lizovaný. Načítanie je prerušené, keďže neexistuje žiadna licencia ET_FRAMELESS.)

Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Kvôli nedostat-
ku pamäte sa objem záujmu musel deaktivovať pre tohto pacienta.)

Source and destination folder must not be the same. (Zdrojový a cieľový priečinok nesmie byť
rovnaký.)

PRÍLOHA
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Hlásenie

The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (Súbory pa-
cientov sú v súčasnosti uzamknuté iným počítačom a nemôžu sa presunúť.)

Patient has no treatment data. Export canceled. (Pacient nemá žiadne údaje o vyšetreniach. Ex-
port bol zrušený.)

No file types selected for R&V export. Export canceled. (Nie sú vybraté žiadne typy súborov pre
export R&V. Export bol zrušený.)

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. (Cieľový priečinok exportu (<ná-
stroj>) sa nepodarilo vymazať. Zatvorte aplikácie odkazujúce na súbory v priečinku exportu a ex-
port zopakujte. Export Reord and Verify bol zrušený.)

R&V Export: Some files could not be copied. (Export Record and Verify: Niektoré súbory sa ne-
podarilo skopírovať.)

Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Chyba počas exportu Record
and Verify. Súbory nebolo možné vytvoriť ani skopírovať.)

Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Neplatné nastavenia exportu Record and Verify. Skontrolujte nastavenia Re-
cord and Verify v systéme ExacTrac ini alebo kontaktujte spoločnosť Brainlab.)

ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (Doska ET DXR nie je pri-
pojená. Nie je možné inicializovať hardvér pre röntgenové žiarenie.)

Unable to read flatpanel specification from ini. (Nie je možné prečítať špecifikáciu plochého pa-
nelu z ini.)

Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further informati-
on. X-ray Generator remote control disabled. (Nebolo možné inicializovať rozhranie prie diaľkové
ovládanie röntgenového generátora. Pozrite si protokolový súbor, kde nájdete ďalšie informácie.
Diaľkové ovládanie röntgenového generátora je deaktivované.)

Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Snímač nárazov v kamere bol aktivovaný! Sledovanie kamery
môže byť nesprávne! Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab, kde vám poskytnú pomoc.)

Approval was not successful. Patient loading is canceled. (Schválenie bolo neúspešné. Načíta-
nie pacienta je zrušené.)

Unable to initialize patient. See log file for details. (Nebolo možné inicializovať pacienta. Pozrite
si protokolový súbor, kde nájdete podrobnosti.)

Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Súbor vyšetrenia
(<názov súboru>) sa nepodarilo načítať! Zrušenie vytvorenia súhrnu.)

Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (Poloha pacienta sa výrazne zmenila od začiatku importu. Ste si istí, že chcete pokra-
čovať?)

Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Nie je možné spu-
stiť kalibráciu ležadla. Uistite sa, že je ležadlo správne pripojené.)

Error during X-ray hardware initialization. (Chyba pri inicializácii hardvéru röntgenového žiare-
nia.)

The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (Úkon na strán-
ke nebol úspešný a nie je definovaný žiadny prípad poruchy!)

The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (Vybraný pacient je v súčasnosti uzamknutý iným počítačom. Pacient musí
byť odomknutý pre anonymizáciu.)

Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name.
(Cieľový priečinok pacienta už existuje v záložnom adresári! Vyberte iný názov.)

Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Kopírovanie zlyhalo. Súbory
nebolo možné zapísať do cieľového adresára.)

Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy
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Hlásenie

File <path> is write protected. Unable to change access rights! (<cesta> súboru je chránená pro-
ti zápisu. Nie je možné zmeniť prístupové práva!)

Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Načíta-
nie pacienta je deaktivované kvôli neplatnej IČ kalibrácii. Kalibrujte systém.)

Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Nepodarilo sa konvertovať z interných na externé súradnice! Nepokračujte a kontaktuj-
te podporu spoločnosti Brainlab!)

It is recommended to perform localization again. (Odporúča sa znovu vykonať lokalizáciu.)

Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Nie
je možné čítať z plochého panela. Zatvorte tohto sprievodcu, skontrolujte pripojenie a znovu
spustite sprievodcu.)

An error occurred. Please start correction again. (Vyskytla sa chyba. Znovu spustite korekciu.)

Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (Poloha fantómu kalibrácie nie je
nastavená. Najprv definujte polohu.)

The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (Zariadenie
Robotics Driver DLL nebolo možné inicializovať. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again.
(Žiadne pripojenie k modulu diaľkového ovládania zariadenia Robotics. Skontrolujte pripojenie a
skúste to znovu.)

No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Zdá sa, že nie je pripojené žiadne zariadenie Robotics. Uistite sa, či sa zariadenie
Robotics napája a či je zapnuté.)

The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (Batéria zariadenia Robotics je
vybitá. Zariadenie Robotics sa nebude môcť pohybovať.)

Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Automatic-
ká kalibrácia alebo inicializácia zlyhala. Stlačte tlačidlo „Retry“, ak chcete opätovne inicializovať,
alebo tlačidlo „Cancel“, ak to chcete zrušiť.)

Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (Zaria-
denie je v bezpečnostnom časovom limite. Stlačte tlačidlo OK, ak chcete pokračovať. Stlačte tla-
čidlo „ESC“, ak chcete zrušiť automatické vyrovnanie.)

Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Automatické vyrovnanie zlyhalo.
Skontrolujte zariadenie alebo nastavenie pacienta.)

Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and re-
start the calibration. (Boli zistené uhly väčšie ako 0,2°. Posuňte fantóm izocentra do polohy izo-
centra a reštartujte kalibráciu.)

Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Nepodarilo sa inicializovať röntge-
nové snímanie. Pozrite si protokolový súbor, kde nájdete podrobnosti.)

Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (Chybný alebo chý-
bajúci fantóm izocentra DLL. Kontaktujte podporu spoločnosti 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! (Detegované
problémy s pripojením v pripojení ADI. Prijatá značka </YSpráva> nie je vyrovnaná s 2 bajtami.
NIE je bezpečné pokračovať vo vyšetrení. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab!)

Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (Rotácia (<XX>°) je mimo roz-
sahu. Povolené hodnoty sú -360 ... +360.)

Could not open com port. Please check settings. (Nebolo možné otvoriť komunikačný port.
Skontrolujte nastavenia.)

Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treat-
ment. Please call Brainlab support for further assistance. (Interná porucha riadiacich jednotiek
motora. Mechanicky uzamknite zariadenie Robotics, aby sa mohlo pokračovať vo vyšetrení pa-
cienta. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab, kde vám poskytnú pomoc.)
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Hlásenie

CBCT data not in R&V system. (CBCT údaje nie v systéme Record and Verify.)

Could not create CBCT Volume Data. (Nebolo možné vytvoriť CBCT údaje o objeme.)

Could not find a log file for current plan. (Nebolo možné nájsť protokolový súbor pre aktuálny
plán.)

Tool is not visible!! (Nástroj nie je viditeľný!!)

Error during write operation. (Chyba počas operácie zápisu.)

Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Nepodarilo sa inicializovať
Acrobat Reader. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.)

Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Chyba počas vytvorenia PDF.
PDF súbor (<PDFCesta>) nie je prístupný.)

Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Nespracovaná výnimka v načítaní snímky rezu ()!)

Invalid logfile. (Neplatný protokolový súbor.)

Logfile could not be loaded. (Protokolový súbor nebolo možné načítať.)

Source folder does not exist. (Zdrojový súbor neexistuje.)

Destination folder could not be created. (Cieľový priečinok nebolo možné vytvoriť.)

<patientname> could not be copied to <destination> (<meno pacienta> nebolo možné skopíro-
vať do <miesto určenia>)

Files could not be copied. (Súbory nebolo možné skopírovať.)

Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Automatické blokovanie vyšetrovacieho lúča nebolo možné inicializovať. Monitorovanie pacien-
ta bude deaktivované.)

Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Rozhranie automatického blokovania vyšetrovacieho
lúča nebolo možné zatvoriť. Pozrite si príručku pre používateľov, kde nájdete informácie o tom,
ako sa má manuálne aktivovať rozhranie lineárneho urýchľovača.)

No valid ExacTrac license found! (Nenašla sa žiadna platná licencia pre systém ExacTrac!)

No tool files found! Please check path. (Nenašli sa žiadne súbory nástrojov! Skontroluje trasu.)

No functional Linac Interface. (Žiadne funkčné rozhranie lineárneho urýchľovača.)

Please calibrate X-ray first. (Najprv kalibrujte röntgenové žiarenie.)

Could not switch to continuous mode. (Nebolo možné prepnúť do nepretržitého režimu.)

Unsupported Correction Mode (Nepodporovaný režim korekcie)

Unhandled exception during couch calibration! (Nespracovaná výnimka počas kalibrácie ležad-
la!)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Vybraný pacient je v súčasnosti uzamknutý iným počítačom. Pacient musí byť odomk-
nutý na zálohovanie.)

Treatment file could not be saved. (Súbor vyšetrenia nebolo možné uložiť.)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Vybraný pacient je v súčasnosti uzamknutý iným počítačom. Pacient musí byť
odomknutý, aby sa dal prepísať.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (Súbory pa-
cientov sú v súčasnosti uzamknuté iným počítačom a nemôžu sa vymazať.)

Error occurred during Dicom export: (Vyskytla sa chyba počas exportu Dicom:)

Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Nebolo možné nájsť
nástroj <nástroj>. Kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab, kde vám poskytnú pomoc.)

Couch Move Cancelled (Pohyb ležadla bol zrušený)

Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy
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Hlásenie

No 4DC address entered. (Nebola zadaná žiadna adresa 4DC.)

Invalid port entered (default: 56050). (Bol zadaný neplatný port (predvolený: 56050).)

No description entered. (Nebol zadaný žiadny popis.)

Invalid ID entered (default: 3263). (Bolo zadané neplatné ID (predvolené: 3263).)

TCP/IP connect failed. (Pripojenie TCP/IP zlyhalo.)

TCP/IP disconnect failed. (Odpojenie TCP/IP zlyhalo.)

ERROR: Error during file handling! (CHYBA: Chyba počas spracovania súboru!)

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. (Služby na pozadí systému ExacTrac zistili poruchu. Zatvorte aktuálneho
pacienta a ukončite aplikáciu ExacTrac. Reštartujte služby na pozadí pomocou „GUI správcu
služieb aplikácie ExacTrac“. Počkajte, kým sa všetky služby vrátia do stavu „Spustené“. Znovu
spustite aplikáciu ExacTrac, ak chcete pokračovať v práci.)

ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (Aplikácia ExacTrac sa nedá spustiť, pretože služby na pozadí sa ešte nespustili správne.)

Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Nepodarilo sa získať späť CBCT sken! Skúsiť to znovu?)

CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (V priečinku pacienta nebolo možné vytvoriť CBCT adresár. Systém ExacTrac sa teraz
vráti na obrazovku nastavenia polohy!)

Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (Pripojenie k systému R&V
sa stratilo a nebolo možné ho znovu vytvoriť!)

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! (Odpoveď systému R&V na otázku týkajúcu sa pacienta nepri-
niesla očakávané výsledky alebo sa ich nepodarilo správne interpretovať. Pozrite si protokolový
súbor, kde nájdete viac informácií. Systém ExacTrac sa teraz vráti na obrazovku nastavenia po-
lohy!)

Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Kontrola vierohodnosti pre
izocentrá zlyhala. Naozaj chcete ďalej pokračovať?)

Failed to establish a connection to R&V system. Check if the network connection is OK and pro-
perly configured. Retry? (Nepodarilo sa vytvoriť spojenie so systémom Record and Verify. Skon-
trolujte, či je sieťové pripojenie OK a či je správne konfigurované. Skúsiť to znovu?)

ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (Systém
ExacTrac nie je pripravený na získanie CBCT a teraz sa vráti na obrazovku nastavenia polohy!)

Hlásenia s otázkami

Hlásenie

Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Naozaj chcete odoslať manuálnu autorizáciu? Uistite sa,
či je načítaný správny plán pacienta a či je pacient v správnej polohe.)

CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (CBCT údaje sa
nenašli na lokálnom disku. Má sa súbor údajov znovu získať z Record and Verify?)

You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Phy-
sician> to the <All Patients> filter? (Vybrali ste prázdneho lekára ako filter pre vyšetrenie. Chcete
zmeniť filter <Priradený lekár> na <Všetci pacienti>?)

Do you want to exit ExacTrac? (Chcete zatvoriť aplikáciu ExacTrac?)

PRÍLOHA
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Hlásenie

Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (Vy-
nulovanie odstráni všetky existujúce mapovania lúčov pre tento plán. Chcete to aj napriek tomu
vynulovať?)

The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (Mapovanie plánu bolo upravené. Ak to zrušíte, všetky posledné úpravy sa stra-
tia. Chcete to aj napriek tomu zrušiť?)

Do you really want to remove <username> from the user list? (Naozaj chcete odstrániť <použí-
vateľské meno> zo zoznamu používateľov?)

Do you really want to remove user? (Naozaj chcete odstrániť používateľa?)

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>? (Nedefinovali ste používateľské heslo. Z
bezpečnostných dôvodov sa toto neodporúča. Chcete pokračovať a zachovať prázdne heslo pre
<používateľ>?)

Do you really want to discard your current changes? (Naozaj chcete vymazať vaše aktuálne
zmeny?)

You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (Neuložili ste aktuálne upraveného používateľa. Naozaj chcete ukon-
čiť správcu hesiel a vymazať zmeny?)

You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (Neschválili ste syntézu. Naozaj
chcete skončiť?)

Do you really want to cancel? (Naozaj to chcete zrušiť?)

Are you sure you want to undo your approval? (Ste si istí, že chcete anulovať vaše schválenie?)

Do you really want to undo your approval? (Naozaj chcete anulovať vaše schválenie?)

Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center positi-
on? (Ste si istí, že chcete nastaviť aktuálnu polohu zariadenia Robotics ako novú stredovú polo-
hu zariadenia Robotics?)

You did not approve the fusion. Continue anyway? (Neschválili ste syntézu. Chcete napriek tomu
pokračovať?)

The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (Názov súboru <ná-
zov súboru> už existuje. Uložiť aj napriek tomu (pod iným názvom)?)

The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing infor-
mation? (Referencie Dicom Plan UID už existujú. Naozaj chcete prepísať existujúce informá-
cie?)

The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (<ce-
sta> k cieľovému priečinku exportu už existuje. Chcete prepísať tieto údaje?)

The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Názov súboru <názov súboru>
už existuje! Chcete ho prepísať?)

Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Predpona vášho súboru je prázdna. Na-
ozaj chcete ďalej pokračovať?)

You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Nevybrali ste žiadne
súbory na export. Chcete zrušiť export Record and Verify?)

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. (Vzor detegovaných značiek
sa nezhoduje s referenčným vzorom definovaným v CT skene! Stlačte tlačidlo „Cancel“, ak
chcete manuálne vylepšiť vyrovnanie značiek v súbore röntgenového žiarenia alebo CT. Ak je to
potrebné, značku vymažte. Stlačte tlačidlo „Retry“, ak chcete namiesto toho pokračovať s použi-
tím zhody ťažiska.)

You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (Neschválili ste syntézu. Naozaj
chcete pokračovať?)

Infrared Tool not visible. Retry? (Infračervený nástroj nie je viditeľný. Skúsiť to znovu?)

Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy
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Hlásenie

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (Syntéza odhalila od-
chýlku! Naozaj chcete APLIKOVAŤ posun?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (Syntéza odhalila od-
chýlku! Naozaj chcete IGNOROVAŤ posun?)

Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? (Zrušenie výberu video kalibrácie bude
mať za následok neplatnú kalibráciu. Rozšírené možnosti videa sa nemôžu použiť. Chcete aj na-
priek tomu zrušiť výber?)

Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (Zrušenie výberu kalibrácie plochého panela bude
mať za následok neplatnú kalibráciu. Syntézu DRR nie je možné vykonať. Chcete aj napriek to-
mu zrušiť výber?)

The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (Pre aktuálne načítaného pacienta sa musí zrušiť načítanie, aby bolo možné
zobraziť nastavenia vybraného pacienta. Pokračovať?)

Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (Cieľový priečinok
existuje. Chcete prepísať zálohované údaje pacienta?)

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? (Iný plán pacienta
<meno> s ID pacienta <ID> už existuje v cieľovom priečinku. Obidva plány budú existovať sú-
časne, ak budete pokračovať ďalej. Chcete aj napriek tomu skopírovať plán?)

Do you wish to view the patient settings now? (Chcete zobraziť nastavenia pacienta teraz?)

This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it any-
way? (Tento pacient je aktuálne načítaný a aktívny. Chcete aj napriek tomu tohto pacienta zrušiť
a vymazať?)

(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? ((Naozaj chcete natrvalo odstrániť údaje
tohto pacienta (<meno>)?) Naozaj chcete presunúť údaje tohto pacienta (<meno>) do koša?)

Do really want to remove all jobs in the queue list? (Naozaj chcete odstrániť všetky úlohy v zoz-
name radu?)

Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Údaje pacienta % z %s-%d už boli exportované. Naozaj chcete znovu exportovať údaje?)

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? (Chcete použiť tieto hodnoty expozície: Trubica 1
<XX> kV <YY> mA Trubica 2 <XX> kV <YY> mA ako predvolené nastavenia pre expozíciu pa-
cienta?)

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? (Získaná intenzita získanej snímky by mala byť v rozsahu od <XX> do <YY> percent z
maximálneho signálu. Získaná intenzita je <ZZ> percent v priemere. Chcete uložiť snímku so zí-
skanou korekciou?)

Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Chcete aplikovať
Winston-Lutzov posun na vašu kalibráciu izocentra?)

Do you really want to remove preset <presetname>? (Naozaj chcete odstrániť predvolené
<predvolené meno>?)

Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (Naozaj test zlyhal?
Pozrite si rámček testu, ak bol test úspešný.)

Do you want to save the test results? (Chcete uložiť výsledky testu?)

WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (VAROVANIE! Adresár s rovnakým názvom už existuje vo vzdialenom počítači! Prepí-
sať adresár?)

PRÍLOHA
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Hlásenie

sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (sTmp + CString("" je len na čítanie.
Chcete ho vymazať?)

Close current patient files (<file>)? (Zatvoriť aktuálne súbory pacienta (<súbor>)?)

Do you really want to exit? (Naozaj chcete skončiť?)

Are you sure you want to log-off? (Ste si istí, že sa chcete odhlásiť?)

Do you want to export all data again? (Chcete znovu exportovať všetky údaje?)

Start IR only workflow? (Spustiť len IČ pracovný tok?)

ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destinati-
on: <destination>. (CHYBA: opírovať priečinok pacienta Skontrolujte zdrojové/cieľové adresáre!
Zdroj: <zdroj> Cieľ: <miesto určenia>.)

Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base? (Chcete detegovať základ ma-
sky pre bezrámové SRS od spoločnosti Brainlab?)
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. („Yes“ aktivuje auto-
matické predbežné nastavenie polohy pre kraniálne polohovacie pole.)
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. („No“ bude vyžadovať
manuálne predbežné nastavenie polohy pre kraniálne polohovacie pole.)
‘Cancel’ will abort this selection. („Cancel“ zruší tento výber.)

Hlásenie s tipmi

Hlásenie

Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (Konfigurá-
cia značiek je pravdepodobne symetrická! Vyberte iný vzor značiek!)

Marker configuration was moving during marker acquisition! (Konfigurácia značiek sa posunula
počas snímania značiek!)

There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Našli sa nejednoznačno-
sti! Definovaná konfigurácia značiek však bude ignorovať nejednoznačné body značiek, ak stla-
číte tlačidlo „Yes“. Stlačte „No“, ak chcete opraviť konfiguráciu značiek.)

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? (Konfigurácia značiek nie je
dobre definovaná kvôli nejednoznačnostiam a bude obsahovať dodatočné virtuálne značky!
Chcete aj napriek tomu uložiť konfiguráciu značiek?)

Patient was moving during marker acquisition! (Pacient sa hýbal počas snímania značiek!)

Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Je spustená ďalšia apli-
kácia ExacTrac, ktorá by sa mala najprv zatvoriť!)

Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Váš aktuálny displej je nastavený na <XX> farieb. Zmeňte váš
displej na 16Mio farieb, aby sa mohla možnosť videa správne použiť!)

The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (Vlastný test zariadenia Ro-
botics zlyhal. Zariadenie Robotics sa možno nebude môcť pohybovať.)

Unable to access 3D tracking system. (Nebolo možné získať prístup k 3D sledovaciemu systé-
mu.)

There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety! (Po-
čas kalibrácie došlo k poruche systému! Z bezpečnostných dôvodov kalibrujte váš systém!)

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! (Sledovanie bude odteraz deaktivo-
vané, ale je možné prepnúť snímač nárazov. Možnosť „YES“ prepne snímač nárazov. Varovanie:
sledovanie môže byť nepresné!)

Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy
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Hlásenie

There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Počas načítania došlo k nezrovnalosti. Z bezpečnostných dôvodov sa spustí
sprievodca nastavením. Pozrite si protokolový súbor, kde nájdete podrobnosti.)

No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Defi-
ne Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Pre pacienta nie sú definované
žiadne implantované značky. Najprv definujte implantované značky. Požite položku \""Definovať
implantované značky\"" v ponuke \""Predplánovanie\"".)

No active patient. Please load patient first. (Žiadny aktívny pacient. Najprv načítajte pacienta.)

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. (Len pre službu spoločnosti Brainlab. Pokračovať? Túto funkciu používa len servisný perso-
nál spoločnosti Brainlab a nemala by byť k dispozícii na bežné použitie. Kontaktujte podporu
spoločnosti Brainlab, ak chcete deaktivovať túto funkciu.)

No CT image set for patient. Please load patient with image set. (Pre pacienta nie je nastavená
žiadna CT snímka. Načítajte pacienta so súborom snímok.)

Please perform Isocenter calibration first. (Najprv vykonajte kalibráciu izocentra.)

Please perform X-ray calibration first. (Najprv vykonajte kalibráciu röntgenového žiarenia.)

It is strongly recommended to do a Daily Check first! (Dôrazne sa odporúča vykonať najprv den-
nú kontrolu!)

This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Toto vyšetrenie je už
zaradené a nebolo znovu pridané do radu.)

Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Objekt <objekt> je už priradený k
izocentru <izocentrum>.)

<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (Zariadenie <Robotics> sa posunie smerom k portálu o viac ako 1°. Ui-
stite sa, že neexistuje žiadne riziko kolízie s portálom.)

The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (Batéria zariadenia Robotics je veľmi slabá. Očakávajte, že sa náhle preruší
ktorýkoľvek pohyb. Nabite ju čo najskôr.)

Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Detegovala sa nejednoznač-
nosť medzi súborom prípadu a dodatočnými údajmi o prípade. Sprievodca nastaveniami sa z
bezpečnostných dôvodov reštartoval. Overte nastavenia. Pozrite si protokolový súbor, kde náj-
dete podrobnosti.)

This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Toto je funkcia QA. Epoužívajte
túto funkciu pre nastavenie pacienta.)

<Robotics> will autocalibrate. Please ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. (Zariadenie <Robotics> sa automaticky kalibru-
je. Uistite sa, že na stole nie je žiadny pacient a že je možnosť „Uzamknúť všetky“ deaktivovaná!
Stlačením možnosti „OK“ sa spustí daný postup.)

No markers visible! (Nie sú viditeľné žiadne značky!)

Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (Konfigurácia značiek
je symetrická! Vyberte iný vzor značiek!)

Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Chce-
te aktualizovať predvolený röntgenový generátor: <prednastaviť> na <XX> kV a <YY> mA?)

identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title (zhodný z hláseniami \DlgDefi-
neIRTool.cpp, len s iným názvom)

Not enough markers visible! (Nie je dosť viditeľných značiek!)

No CT set available. (Nie je k dispozícii žiadny CT súbor.)
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Hlásenie

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. (Ste si
istí, že chcete prepnúť blokovanie lúča MV v systéme ExacTrac? Vymaže sa blokovanie v lineár-
nom urýchľovači a umožní sa vyšetrenie. Uistite sa, že je pacient v správnej vyšetrovacej polo-
he.)
‘Yes’, ‘No’ („Áno“, „Nie“)
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock. (Blokovanie lúča MV v systéme ExacTrac je deaktivované, pokiaľ je toto
okno otvorené. Ak vyberiete možnosť Close, obnovíte blokovanie.)
‘Ok’

Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Našlo sa viacero zhôd!
Lúče boli úspešne mapované na jeden z nich.)

Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Nenašlo sa dosť značiek na ľavej/pravej snímke! Skúste nastaviť ob-
razové vyváženie snímok alebo manuálne detegujte implantované značky.)

Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing or manually detect
implanted markers. (Nebolo detegovaných dostatok zodpovedajúcich párov značiek! Skúste na-
staviť obrazové vyváženie alebo manuálne detegujte implantované značky.)

No suitable configuration detected! Try to adjust windowing or manually detect implanted mar-
kers. (Nebola detegovaná žiadna vhodná konfigurácia! Skúste nastaviť obrazové vyváženie ale-
bo manuálne detegujte implantované značky.)

Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Neznámy typ značky
pre pacienta. Vyberte správny typ značky.)

Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Nie je možné rekonštruovať značku <yy>. S najväčšou pravdepodobnosťou
značky v oboch oknách nezodpovedajú rovnakej štruktúre!)

Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)?
(Značka <yy> nie je viditeľná ani na jednej z dvoch röntgenových snímok. Chcete ju vymazať
(odporúča sa)?)

Hlásenia: Varovania, Chyby, Otázky, Tipy
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26.3 Dodržiavanie požiadaviek
26.3.1 Elektromagnetické emisie

Elektromagnetické prostredie

Systémy ExacTrac sú určené na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom v
nasledujúcej tabuľke.
Používateľ je zodpovedný za to, aby sa systémy používali v takomto prostredí.

Vyhlásenie

Pokyny a vyhlásenie výrobcu týkajúce sa elektromagnetických emisií:

Emisný test Norma Úroveň dodržiavania požia-
daviek

Vedené a vyžarované RF emi-
sie CISPR11

Skupina 1
Trieda A

Harmonické skreslenie IEC 61000-3-2 Trieda A

Kolísanie napätia a blikanie IEC 61000-3-3 V súlade

Vďaka charakteristikám EMISIÍ je toto zariadenie vhodné na použitie v priemyselných oblastiach a
nemocniciach (CISPR 11 Trieda A). Ak sa používa v obytnom prostredí (pre ktoré sa normálne
vyžaduje CISPR 11 Trieda B), toto zariadenie nemusí poskytovať primeranú ochranu pre
rádiofrekvenčné komunikačné služby. Používateľ môže potrebovať opatrenia na zmiernenie rizík,
ako je premiestnenie alebo zmena orientácie zariadenia.

Varovanie
Systém ExacTrac je určený len pre zdravotníckych pracovníkov. Systém môže spôsobiť
rádiové rušenie alebo môže rušiť prevádzku zariadení v jeho blízkosti. Možno bude
potrebné vykonať nápravné opatrenia, ako je zmena orientácie alebo premiestnenie
zariadenia alebo tienenie miesta.

PRÍLOHA
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26.3.2 Všeobecná elektromagnetická odolnosť

Elektromagnetické prostredie

Systémy ExacTrac sú určené na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom v
nasledujúcich častiach.
Používateľ je zodpovedný za to, aby sa systémy používali v takomto prostredí.

Vyhlásenie o elektromagnetickej odolnosti

Tabuľky v nasledujúcich častiach poskytujú pokyny podľa vyhlásenia výrobcu o
elektromagnetickej odolnosti.

Dodržiavanie požiadaviek
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26.3.3 Elektromagnetická odolnosť, ExacTrac

Testy elektromagnetickej odolnosti

Test odolnosti Norma Úroveň testu IEC
60601-1-2

Úroveň dodržiavania
požiadaviek

Elektrostatický výboj
(ESV) - kontakt

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatický výboj
(ESV) - vzduch

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

Vyžarované RF EM
polia IEC 61000-4-3

3 V
80 MHz až 2,7 GHz
6 V v pásmach ISM 80
% AM pri 1 kHz

3 V
80 MHz až 2,7 GHz
6 V v pásmach ISM 80
% AM pri 1 kHz

Blízke polia z RF bez-
drôtových komunikač-
ných zariadení - 385
MHz

IEC 61000-4-3

27 V/m 27 V/m

Blízke polia z RF bez-
drôtových komunikač-
ných zariadení - 450
MHz

28 V/m 28 V/m

Blízke polia z RF bez-
drôtových komunikač-
ných zariadení -
710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

9 V/m 9 V/m

Blízke polia z RF bez-
drôtových komunikač-
ných zariadení -
810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

28 V/m 28 V/m

Blízke polia z RF bez-
drôtových komunikač-
ných zariadení - 1
720 MHz, 1 845 MHz,
1 970 MHz

28 V/m 28 V/m

Blízke polia z RF bez-
drôtových komunikač-
ných zariadení - 2
450 MHz

28 V/m 28 V/m

Blízke polia z RF bez-
drôtových komunikač-
ných zariadení - 5
240 MHz, 5 500 MHz,
5 785 MHz

9 V/m 9 V/m

Elektrický rýchly pre-
chod/impulzívny šum -
vstupný napájací port
so striedavým prúdom

IEC 61000-4-4

±2 kV
Opakovacia frekvencia
100 kHz

±2 kV
Opakovacia frekvencia
100 kHz

Elektrický rýchly pre-
chod/impulzívny šum -
signálne vstupné/
výstupné porty

±1 kV
Opakovacia frekvencia
100 kHz

±1 kV
Opakovacia frekvencia
100 kHz

PRÍLOHA
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Test odolnosti Norma Úroveň testu IEC
60601-1-2

Úroveň dodržiavania
požiadaviek

Pulzovanie nárazo-
vých vĺn - vstupný na-
pájací port so strieda-
vým prúdom, od vede-
nia k vedeniu

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Pulzovanie nárazo-
vých vĺn - vstupný na-
pájací port so strieda-
vým prúdom, od vede-
nia k zemi

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Pulzovanie nárazo-
vých vĺn - signálne
vstupné/výstupné po-
rty, od vedenia k zemi

±2 kV ±2 kV

Vedené rušenie indu-
kované RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz až 80 MHz
6 V v pásmach ISM 80
% AM pri 1 kHz

3 V
0,15 MHz až 80 MHz
6 V v pásmach ISM 80
% AM pri 1 kHz

Vysokofrekvenčné
magnetické pole IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz alebo 60 Hz

30 A/m
50 Hz alebo 60 Hz

Poklesy napätia
IEC 61000-4-11

0 %
UT; 0,5 cyklu
Pri 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° a
315° 0 % UT; 1 cyklus
A 70 % UT; 25/30 cy-
klov
Jedna fáza: pri 0°

V súlade

Prerušenia napätia 0 % UT; 250/300 cy-
klov V súlade

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601 Úroveň dodržiavania požia-
daviek

Vedené RF IEC 61000-4-6 3 Vrms 150 kHz až 80 MHz [V1] 3V

Vyžarované RF IEC 61000-4-3 3 V/m 80 MHz až 2,7 GHz [E1] 3V/m

POZNÁMKA: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozsah frekvencie. 

POZNÁMKA: Tieto pokyny sa nemusia aplikovať vo všetkých situáciách. Elektromagnetické ší-
renie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí. 

Dodržiavanie požiadaviek
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26.3.4 RF komunikačné zariadenie

Elektromagnetické prostredie

Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na dané systémy.
Systém ExacTrac je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom je regulované
vyžadované RF rušenie.
Používatelia systému ExacTrac môžu pomôcť predchádzať elektromagnetickému rušeniu
zachovávaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými
zariadeniami (vysielačmi) a systémom ExacTrac tak, ako sa to odporúča nižšie, podľa
maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

Separačné vzdialenosti

Žiadne RF komunikačné zariadenia by sa nemali používať vo vzdialenosti menšej ako 30 cm od
žiadnej časti systému ExacTrac, vrátane káblov špecifikovaných spoločnosťou Brainlab.

PRÍLOHA
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